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I- ATA DA 46• SESSÃO, EM 17 DE ABRIL DE 1978 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. 1~-Secretário da Câinara dos Depu
tados 

Encaminhando à re1•isão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n9 19/78 (n~' 838-D/75, na 
Casa de orig~m), que proíbe a cobrança ao adquirente de casa 
própria, por•intermé-dio do sistema financeiro da habitação, de 
obras de equipamento comunitário e de infra-estrutura urbana. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 20(78 (n~' 1.725-D/73, na 
Casa de origem), que define as infrações penais relativas à circula
ção de veículos, regula o respectivo processo e julgamento, e dá 
outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n~" 21/78 (n~> 125-C/75, na Casa 
de origem), que dispõe sobre as empresas de transporte rodoviá
rio de carga ou de passageiros, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara nl' 22/78 (nl' 247-D/75, na 
Casa de origem), que introduz modificações no Decreto-lei 
hl' 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsa
bilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências. 

-Projeto de Decreto LegislativO n~' 3ji8 (n9 116-B, de 
1977, na Câmira dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
de Comércio entre a República Federativa do Brasil e a Repú
blica Socialista da Thecoslováquia, celebrado cm Brasília, a 19 
de julho de 1977. 

1.2.2- Parecer 

Referente à seguinte matéria: 

-Projeto de Lei do Senado n~" 129/77, que dispõe sobre a 
expedição de carteiras de identidade por órgão de Segurança Pú
blica. 

1.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~> 54(78, de autoria do Sr. 
Senador franco Montoro, que elímina desigualdade de trata-

menta no cálculo da complementação da aposentadoria dos 
ferroviários. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR EVA.NDRO CARREIRA - Procrastinação da 
implantação da reforma do Poder Judiciário. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQVE- Portaria do 
Sr. Ministro d8. Justiça liberando o livro "Ditadura dos Cartéis", 
de autoilã-âo índustrial Kurt Mirow. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 237/76, do Sr. Senador 
ItamaJ Franco, que dispõe sobre o ensino obrigatório em- todos 
os cursos jurídicos do País, da disciplina "Direitos Humanos 
Fundamentais". Votação adiada por ·falta de quorum, após usar 
da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Senador 
Lázaro Barboza. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 1/77 (n9 2.320-A/74, na ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da RePública, que 
regula a locação predial urbana, e dá outras providências. Dis
cussão sobrestada por falta de quorum para votação do Requeri
mento n'i' 61/78, de adiamento de sua discussão para reexame da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

-Projeto de Lei do Senado n'i' 265/76, do Sr. senaa:or
Agenor Maria, que elimina a exigêncía do período de carência 
para concessão, pelo INPS, de benefícios em virtude de incap~ci
dade para o trabalho ou morte do segurado. Discussão sobres
fada por falta de quorum para votação do Requerimento 
n9 77 f78, de adiamento de sua discussão para reexame da Çomis
são de Legislação Social. 

-Projeto de Lei do Senado D~' 144/77, do Sr. Senador Ben
jamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determinar o 
pagamento de gratificação especiat ao funciOnalismo civíl e mili
tar da União, e dá outras providências. (Apreciação pre_limina! 
da constitucionalidade e juridicidade.) Discussão sobrestada po-r 
falta de quorum para votação do Requerimento nl' 59(78, de adia~ 
mento de sua discussão. 
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1.4- DISCURSOSAPÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Considerações sobre 
projeto de lei, que encaminha à Mesa, dispondo sobre a eleição_ 
do Juiz de Paz. 

SENADOR VIRGIL!O TÁVORA - Prosseguimento das 
respostas às crítícas feitas pelo Sr. Paulo Brossard, em discurso 
proferido na sessão de 11 de abril último, quando da apreciação 
por S. Ex~ da Mensagem Presidencial ao Congresso, nas partes 
referentes à dívida externa brasileira, acidentes do trabalho e 
mortalidade infantil em São Paulo. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Apelo ao Sr. Minis
tro da Educação e Cultura, em favor da implantação do estatuto 
do magistério, por parte do governo cearense. 

SENADOR LOVRIVAL BAPTISTA- Solenidade de assi
natura, pelo Senhor Presidente da República, da mensagem enca
minhando ao CongrésSo Nacional projeto de lei que regulamenta 
a profissão de artista. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES AN
TERIORES 

- Do Sr. Senador Evandro Carreir-a, proferidos nas sesSões--
de 12 e 14-4-78. 

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

-NQJ,de 1978. 

4- ATOS DO PRESIDENTE 

-NQs6e7,del978. 

5- ATAS DE COMISSÕES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANEN
TES 

ATA DA 46~ SESSÃO, EM 17DE ABRIL DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

PRESJDf:NCIA DOS SRS. JOSÉ LINDOSO, MAURO BENEVIDES E HENRIQUE DE LA ROCQUE 

ÃS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Junior_- Evandro Car
reira - José Lindoso - Renato Franco - Alexandre Costa -
Henrique de La Rocque- Helvídio Nunes- Mauro Benevides
Wilson Gonçalves - DinartC M,ariz - Murílo Par_aiso - Luiz 
Cavalcante - Louriva\ Baptista - Luiz Víana - Ruy Santos -
EuriCO Rezende- João Calmon - Benjamim Farah - Gustavo 
Capanema - Itamar Franco - Ben_edito Ferrei"ra - Lázaro Bar· 
boza- Osires Teixeira- Mattos Leão- Otaír Becker --Daniel 
Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A lista_de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. t Q-Se-cretário prOCederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

Do Sr. /'~-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
rew:~ão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 19, DE 1978 
(NQ 838-D/75, na Casa de origem) 

Proíbe a cobrança ao adquirente de casa prôpria, por inter
médio do sistema financeiro da habitação, de obras de equipa
mento comunitário e de infra-estrutura urbana. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I"' Não será admitida no custo da casa própria, adquirida 
por intermédio das CooperativaS Habitacionais - COHABs, a inci
dência das parcelas correspondentes a obras de infra-estrutura urba
na e de equipamento comunitário. 

Art. 2Q O Poder Execuiivu, pu1 llllt::lutc:tito do Banco Nacional 
da Habitação, regulamentará a presente lei, no prazo de 60 (seSsenta) 
dias. 

Art. 39 Esta lei entrará em Vigor na data da sua publicação. 
Art. 4"' Revogam·se as disposições em contrãrio. 

(Às Comissões de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20, DE 1978 
(n~ 1.725-D/73, na Casa de origem) 

üetine as infrações penais relativas à circulação de 
veículos, regula o respectivo processo e julgamento, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPITULO! 
Disposições Gerais 

Art. i"' Os crimes e contravenções cometidos na condução de 
veículos ou com ela relacionados são definidos n.esta lei, ressalvadas 
as disposições legais que permanecem em vigor. 

Art. 2(1 A interdição para conduzir veículo motorizado pode 
ser imposta como pena principal, isolada ou çumulativamente com 
outras penas, como pena acessória e como medida de s_egurança. 

Art. 3Q A pena de interdição para conduzir veiculo motorizado 
tem a duração de dois meses a dois anos. 

Parágrafo único. A . pena de interdição inicia-se quando 
transita em julgado a sentença condenatória. O condenado Qçvolverâ 
à autoridade policial ou judicíáría- a carteira de habiHtação, se for 
condutor habilitado, dentro do prazo de quarenta e oito horas, após 
a intimação realizada para tal efeito. 

Art. 4(1 É facultativa, como pena acessória, a interdição para 
conduzir veículo motorizado, se o réu for primário, e obrigatória, se 
reincidente em infração penal relativa à circulação de veículos. 

S 1<:> A pena acessória de interdição para co_nduzir veículo 
motorizado terá a duração prevista no art. )Q, 
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§ 2Y Quando não expressamente cominada ao fato punível, a 
pena de interdição deve ser imposta ao réu primário em infi'ações pe
nais cometidas na direção de yeículo, sempre que as circunstâncias 
do fato revelarem a violação particularmente reprovável dos deveres 
que incumbem aos condutores de veículos. 

Art. 51' Ao condenado por crime cometido na direção de veí
culo motorizado deve ser cassada a licença para conduzir ou 
proibida a concessão de- Hcença, se ele não a possuir pelo prazo de 
um a dois anos, se as circunstâncias do fato e os antecedeniCS do con
denado revelam inaptidão para essa atividade e conseqUente perigo 
para a incolumidade alheia. 

* !9 Quanto à medida de segurança prevista neste artigo, não 
terá efeito susperisivo e recurso interposto contra a sentença que a 
impuser. Se o condenado for cOndutor habilitado, devolverá a auto
ridade policial ou judiciãria a carteira de habilitação, dentro de 
quarenta e oito horas, apôs a intimação realizada para tal efeito. 

§ 29 Se, antes de eXpirado o prazo estabelecido, é verificada a 
cessação do perigo condicionante da interdição, esta é revogada; 
mas, se o perigo persiste ao término daquele prazo, prorroga-se este. 
enquanto não cessa aquele. 

§ J<:> A cassação da licença e a proibição de sua concessão 
devem ser determinadas mesmo no caso de absolvição do réu por 
ínimputabi\idade. 

§ 4~> A interdição, no caso de que trata este artigo, pode abran
ger todo tipo de veículo motorizado ou limitar-se a um deles. 

Art. 6<:> A interdição para conduzir veículo 'motorizado não se 
inicia enquanto o réu estiver cumprindo pena privativa de liberdade. 

Art. 7<:> A interdição para conduzir veículo motorizado será 
sempre comunicada pela autoridade judiciãria ao CONTRAN e ao 
DETRAN do Estado em que o condenado tiver domicilio. 

Art. 89 São circunstâncias que seinpre agravam as penas pre
vistas nesta lei ter o agente cometido a infração: 

a) em eStado de embriaguez pelo álcool ou substância de efeitos 
análogos; 

b) com perigo para duas ou mais pessoas ou com risco de gràve 
dano patrimonial; 

c) sem possuir habilitação para dirigir o veículo que conduzia; 
d) sendo motorista profissional; 
e) utilizando veículo em que tenham sido alterados equipa

mentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu 
funcionamento, de acordo com os limites de velocidade prescritos 
nas especificações do fabricant~ 

f) utilizando veículo sem placas ou com placas falsas ou 
adulteradas; 

g) sobre faixa de trânsito temporária ou permanente, destinada 
ao pedestre. 

ArL 99 São circunstânciaS qUe sempre atenuam a peria ter sido 
a infração cometida: 

a) concorrendo culpa de outrem; 
b) concorrendo defeito ou omissão na c_onsttução ou na 

conservação da rodovia ou da sinalização; 
c) concorrendo deficiência técnica na fabricação do veículo. 
Art. 10. Nas infrações penaiS -de qUe trata esta lei não terã 

qualquer efeito jurldico o fato de contar o agente menos de vinte e 
um anos, salvo no que tange ao estabelecimento em que deve ser 
internado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Art. ll. O juiz pode deixar de aplicar a pena privativa de: Iiber~ 
dadc quando o acidente causar morte ou lesão corporal, exclusiva~ 
mente cm cônjuge, ascendente, descendente, adotante ou adotado, 
afim em linha reta, ou pessoa com a qual o agente vive maritalmente. 

Art. 12. A sentença especificará as condições a que fica subor
dinada a suspensão condicional da pena, nos casos em que puder ser 
concedida ao condenado, devendo prever particularmente a obriga
ção de reparar o dano em prazo ã ser determinado na sentença. 

Parágrafo único. O juiz pode subordinar a suspensão condi
cional da pena ao cumprimento de r:nedidas de carãter educativo. 

CAPITULO fi 
Dos Crimes Cometidos na Orcula~ào de Veículos 

Art. 13. O homicídio culposo cometido na direção de veículo 
motorizado será punido com a pena de detenção de um a quatro 
anos, pagamento não excedente a duzentos dias~multa e interdição 
para conduzir veículo motorizado. 

Art. 14. A ofensa culposa à it1tegridade corporal ou à saúde de 
.outrem, cometida na direção de veículo motorizado, será punida 
com a pena de detenção de quatro meses a um ano e pagamento não 
excedente a noventa dias-multa. 

§ J9 Se a lesão é leve, o juiz pode aplicar exclusivamente a pena 
patrimonial. _ _ 

· § 29 Se a lesão é grave, a pena privativa de liberdade será 
aumentada de um terço até a metade, e a pena patrimonial pode ser 
aumentada até o dobro. Neste caso, aplica-se também a pena de 
interdição para conduzir veículo motorizado. 

Art. 15. Causar, na direção de veículo motorizado, ainda que 
sem culpa, acidente de trânsito de que resulte dano pessoal e, em se
guida,· afastar-Se do !'oca! sem prestar socorro à vítima, será aplicada 
pena de detenção até seis meses ou pagamento de trinta a noventa 
dias-multa, sem prejuízo de outras penas resultantes do fato. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condutor de 
veículo motorizado envolvido em acidente de trânsito que se afastar 
do local para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 
atribuída. 

Art. 16. Conduzir veiculo motprizado na via pública, sob 
influência do álcool ou substância de efeitos análogos, será aplicada 
pena de detenção de três a seis meses ou pagamento de trinta a 
noventa dias-multa e interdição para conduzir veículo motorizado 
até "Seis meses. "-

§ !9 Sem prejuízo da verificação da embriaguez por outros ele
mentos, considera-se em tal estado quem tiver teor alcóolico no san
gue igual ou superior a 0,10 em peso. 

§ 2~> A percentagem em peso de álcool será baseada em gramas 
de álcool por cem centímetros cúbicos de sangue. 

§ J9 Todo condutor de veículo motorizado que tenha cometido 
qualquer infração às regras de trânsito, capaz de proporcionar funda
das suspeitas quanto a seu estado, pode ser submetido a exame de 
respiração, sangue, urina ou saliVa, para determinar a ingestão de 
álcool ou de qualquer outra susbstância de efeitos análogos. Se o 
condutor do veículo se recusar ao exame ser-lhe-á imposta a pena de 
interdição para conduzir veículo motorizado por seis meses, no 
mínimo, e pagamento de noventa dias-multa, no mínimo 

Art. 17.- Conduzir veículo motorizado, violando interdiçãO 
imposta com fundamento nesta lei, importará em pena de detenção 
de três meses a um ano, ou pagamento de cento e cinqüenta dias
multa, no mínimo, com imposição adicional de novo prazo de inter-
dição. -

'· Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado que 
.deixar de devolver a carteira de habilitação no prazo estabelecido 
(art. 39, parágrafo único; art. 59,§ !9). 

Art. 18. Conduzir veículo motorizado, violando regra de trân
sito e expondo a peligo a incolumidade de outrem, importarâ: em 
:pena de detenção, de um a seis meses, ou pagamento de quinze a 
cento e cinqUenta dias·multa, e interdição para conduzir veículo 
motorizado. 

Parágrafo ónico. Nas mesmas penas incorre quem: 
a) confia direção de veículo motorizado a pessoa não habilitada 

ou a pessoa que, em virtude de seu estado de saúde fisica ou mental: 
não esteja em condições de conduzi-lo com segurança; 

b) participa, na direção de veículo motorizado, de; corrida ou 
competição não autorizada; 

c) trafega com velocidade incompatível com a segurança, 
diante de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de 
passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimenta
ção de pedestres ou désftles. 
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Art. 19. Exigir oU admi:tir,_tl.a qualidade de proprietário de veí
culo motorizado, ou responsável por empresa de transportes, jor 
nada de trabalho, de condutor de veiculo, superior a oito horas diá
rias, importará em pena de detenção de um a seis meses, ou paga
mento não excedente a duzentos dias-multa. 

CAPITULO III 

Das Contra,.·enc;ões Penais Cometidas na 
Circulac;ão de Veículos 

Art. 20. Conduzir, sem a devida habilitação, veículo na via 
pública, importará em pena de pagamento de vinte a sessenta dias
multa, 

Art. 21. Deixar de colocar, na via pública, sinal ou obstáculo, 
determinado em lei ou por autoridade, e destinado a evitar perigo à 
circulação de veículos ou transeuntes, acarretará a aplicação da pena 
de pagamento de vlnte a sessenta dias-multa. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: 
a) apaga sinal luminoso, destrói ou remove sinal de outra natu

reza, ou obstácnlo destinado a evitar perigo à circulação de veículos 
ou a transeuntes; 

b) omite a colocação de sinal indicativo de veículo danificado 
ou imobilizado em local de trãns_í_to; 

c) conduz, ou de qualquer forma transfere a outrem, a qualquer 
título, para que conduza, veículo motorizado_ desprovido dos disposi
tivos de segurança exigidos por lei ou por autoridade, ou constante 
das especificações dos fabricantes. 

Art. 22, Conduzir veícUlo motorizado com produção excessiva 
de gases, som ou ruído, acarretará a aplicação da pena de pagamento 
de dez a cinqUenta dias:multa. 

Art. 23. Conduzir veículo, sujando, molhando ou molestando 
alguém, importará em pena de pagamento de dez a cinqUenta dias
multa. 

CAPITULO IV 

Do Processo c Julgamento das Infrações Penais Cometidas 
na Circulac;ão de Veículos Motorizados 

Art. 24. No processo e julgamento das infrações penais come
tidas na circulação de veículos motorizados, serão observadas as 
disposições da legislação processual vigente, com as alterações intro
duzidas por esta lei. 

Art. 25. Havendo flagrante delito, será o infrator, com as teste
munhas, apresentado, desde logo, ao juiz competente. 

Art. 26. O juiz ouvirti o condutor e as testemunhas, que pode
rão ser reinquiridas pela acusação e pela defesa, e dará, em seguida, a 
cada um, a palavra, por dez minutos. Terminados os debates, julgará. 
de plano. 

§ J9 Se o réu não tiver defensor, ser-lhe-á este nomeado pelo 
jui:z. O rêu, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários 
do defensor dativo, arbitrados relo jui:z. 

§ 2~> Lavrar-se-á de tudo um só :1uto sem reduzir a termo as 
declarações. 

§ 3~> Se o juiZ jUlgar necessário ato probatório que não possa 
ser reulizado imediatamente, marcará para um dos cinco dias seguin
tes a continuação do julgamçnt_o, determinando todas as providên
cias que o caso exigir. 

Art. 27. Não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá 
fiança, ao condutor de veículo motorizado, nos casos de infração pe
nal de que resulte vitima, se a esta prestar socorro, pronto e eficaz. 
Deverá, entretanto, ser conduzido, em seguida, à presença da autori
dade judiciária, para o julgamento da infração penal. 

Art. 28. Se, por motivo de força maior, ou por inexistir, na lo
calidade, juiz especialmente designado para conhecer do feito, a 
apresentação do réu não puder ser realizada na forma do art. 26, ca
berá à autoridade policial lavrar o auto de prisão em flagrante ou o 
auto de flagrante delito, remetendo-o, desde logo, ao juiz com
petente, 

Parágrafo único. A autoridade policial advertirá O réu e as tes
temunhas de que as intimações devidas serão feitas pelo c_orreio, para 
o endereço que, na ocasião for indicado e ficar constando Qo auto. 

Art. 29. Recebendo os autos do processa, o juiz deles darávis
ta ao órgão do Ministério Público, que requererá a designação de dia 
e hora para a audiência de julgamento, ou o arquivamento sumário 
do processo, se, desde Jogo, se evidenciar a inexistência de infração 
penaL 

§ tI' O réu e as testemunhas serão intimados por carta registra
da com aviso de recepção. 

§ 21' Na audiência de julgamento, o juiz ouvirá o réu e as tes
temunhas, procedendo-se na forma do art. 26. 

Art. 30. Se a lei cominar exclusivamente pena patrimonial, o 
réu primário poderá requerer ao jui:z que, arbitrando desde logo ova
lor da multa, o admita a satisfazê-la e declare, após o pagamento, 
perempta a açào e extinta a punibilidade. 

Parágrafo único. Neste caso, observar-se-ã o que dispõem os 
§§li' e 2~>, do art. 33. 

Art. 31. Proferida a sentença absolutória, caberá apelação ao 
Ministério Público. 

Art. 32. Proferida a condenação, o réu poderá oferecer oposi
ção revocatória, no prazo de cinco dias, impugnando a sentença e 
apresentando, se for o caso, as exceções cabíveis. 

§ l<? A oposição processar-se-â nos autos em que foi proferida 
a sentença condenatória e conterá tudo quanto o opoente possa ale
gar em sua defesa, observado o seguinte procedimento: 

a) despachada a petição do opoente, o juiz mandará dar vista 
ao Ministério Público, por três dias, para contestá-la, designando a 
seguir audiência sumária de instrução e julgamento; 

b) o o poente poderá arrolar até três testemunhas, no máximo,~ 
re:querer todas as demais provas que entender necessárias; 

c) as testemunhas ouvidas na fase policial só serão novamente 
ouvidafi se o juiz o determinar, ou se alguma das partes o requerer; 

d) o ofendido e a parte civil interessada poderão ingressar como 
assistentes em qualquer fase do processo, após o julgamento sumário; 

e) a oposição revocatôria suspenderá cs efeitos da sentença 
recorrida. 

§ 2~> Na audiência de instrução e julgamento, atender-se-á ao 
seguinte: 

a) se o opoente foi interrogado, tendo sido suas declarações re
duzidas a termo, antes da sentença condçnatória, só se procederá a 
novo interrogatório se o juiz o determinar; 

b) as testemunhas do Ivijnistério Público serão as que por ele fo
rem arroladas na contestação à oposição, ou outras arroladas em 
substituição, não podendo, em qualquer caso, seu número -exceder a 
três; 

c) nos debates orais, o opoente falará em último lugar. 
§ 31' Contra a sentença que acolher ou rejeitar a oposição, po

derá apelar o vencido e a parte civil, esta no que tange a responsabi
lidade civil. 

Art. 33. Se o réu for primário e a condenação exclusiva à pena 
de multa, paga esta no prazo para oposição, o juiZ declarará 
perempta a ação e extinta a punibilidade, 

§ 1~> Neste caso, o juiz, antes de aplicar a pena de multa, de
terminará que se lavre termos nos autos de que constará: 

a) a declaração do réu de que é primário e de que ainda não se 
valeu de beneficio idêntico ao que pretende obter; 

b) a advertência feita ao réU de que, se a declaração de letra a 
for falsa, incorrerá no crime de falsidade ideológica; 

c) a assinatura do escrivão, do réu e de duas testemunhas. 
§ 21' Se houver dano a terceiros, só será cabível extinção da pu

nibilidade, se o réu houver feito o ressarcimento devido. 
Art. 34. Se não houver flagrante delito, compete à autoridade 

policial instaurar inquérito, na forma prevista flo Código de Proces
so Penal, remetendo os autos do processo ao juiz competente, no pra
zo legal. 

§ l~> Observa-se-á o disposto no art. 28, parágrafo único, desta 
lei. 
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§ 21' Recebidos os autos do processo, o juiz os fará com vista 
ao órgão do Ministério Público, que oferecerá denúncia, se for o ca
so, no prazo de dez dias. 

§ 31' Recebida a denúncia, proceder-se-â conforme o ritO- sumâ· 
rio previsto nos arts. 26 e 29,-desta lei. 

Art. 35. As decisões da Justiça de um Estado podem ser exe
cutadas pela Justiça do Estado em que o condenado tiver domicílio 
permanente, cumprindo ao juiz fazer as comunicações necessárias a 
tal efeito. 

Art. 36. A competência para o processo e julgamento das infra
ções penais previstas nesta lei determina-se segundo os princípioS ge
rais do proce.c;so penal. Todavia, se a infração for cometida em ro
dovia interestadual, ou em lugar diverso daquele _em que o infrator ti
ver domicílio ou residência, será competente também o foro do domi
cílio ou residência do réu. 

Parágrafo único. Caso o julgamento da infração não se faça 
desde logo (art. 26), devem os autos do processo ser enviados ao juiz 
competente, no lugar em que o réu tiver domicílio ou residência, no 
qual prosseguirá o efeito. 

CAPITULO V 
Da Responsabilidade Civil 

Art. 37. Ao proferir sentença condenatória, o juiz arbitrará de 
plano a indenização devida pelos danos causados pelo réu, pro
curando previamente conciliar as partes quanto ao respectivo mon-
tante. 

Art. 38. Proferida a sentença condenatória, impondo o 
ressarcimento do dano, e dela intimados o réu e o responsãvêl Civil, 
se for diverso, poderão interpor oposição revocatóriã no prazo de 
cinco dias, a qual será julgada conjuntamente com o recurso criminãl 
da mesma espécie, admitida apenas prova documental e perícia com 
arbitramento, por perito designado pelo juiz. 

Art. 39. O processo relativo à reparação do dano far-se-á nos 
mesmos autos, devendo ser proferida uma só sentença. 

Art. ~- A execução do julgado será promovida pela parte 
civil habilitada, processando-se no mesmo juízo. 

CAPITULO V\ 
Disposições Gerais 

Art. 41. Revogam-se as disposições em contrário e, expressa
mente, o art. 36, do Decreto-lci n~' 3.688, de 3 de outubro de 1941; a 
Lei n~' 4.611, de 2 de abril de 1965; o art. 123 e seu paiãgrafo único, 
da lei n~> 5.108, de 21 de setembro de 1966; e os arts.: 96 e c:eus 
parãg_rafos, 287, 288 e 291 e seus parãgrafos, do Decreto-lei n~> 1.004, 
de 21 de outubro de 1969, alterado pela Lei nl' 6.016, de 31 de dezem~ 
bro de 1973. 

Art. 42. Esta lei entrará em vigor cento e oitenta dias após a 
sua publicação. 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

DECRETO-LEI N9 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

Lei das Contravenções Penais 

Art. 36. Deixar de colocar na via pública sinal ou obstáculo, 
determinado em lei ou pela autoridade e destinado a evitar perigo a 
transeuntes: 

Pena - prisão simples, de dez dias a dois meses, ou rriu1ta, de 
duzentos mil réis a dois contos de réis. --

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: 
a) apaga sinal luminoso, destrói Ou remove sinal de outra 

natureza ou obstáculo destinado a evitar perigo a transeuntes; 
b) remove qualquer outro sinal de serviço público. 

LEI No4.611, DE 2DEABR!L DE 1965 

Modifica as normas processuais dos crimes previsto!~ nog 
artigos 121, parâgrafo 3~, e 129, páragrafo 6~> do Código Penal. 

O Presidente da República. 
Faço saber que o, Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. 19 O processo dos crimes previstos nos artigos 121, § 3~>, e 

!29, § 61', do Código Penal, terá o rito sumoâdo estabelecido nos artS:_: 
531 a 538 do Código de Processo Penal .... Vetado .....••..•.. ~ •. 

........ ···········-~············ .. -.-. ...... ·-··-····-'"'"~---
§ ]1' Quando a autoria do crime permanecer i&norada por 

mais de quinze dias, proceder-se-á. a inquéríto policial e o proceSso 
seguirâ o rito previsto no art. 539. 

§ 21' Poderão funcionar, como defensores dativos, nas Delega
cias de Polícia, como e"stagiãrios, na falta de profissionais diploma
dos e solicitadores, alunos da Faculdade de Direito, indicados Pelo 
Procurador~Geral da Justiça. 

§ 3~> Quando não for possível a assistência de defensor do 
acusado na lavratura do auto de flagrante, a autoridade policial é 
obrigada, sob pena de nulidade do ato, a mencionar, fundarnenta
damente, essa impossibilidade. 

Art. 29 Verificando-se a hipótese do art. 384 e parágrafo único 
do Código de Processo Penal, o juiz dará vista dos autos, pelo prazo 
de três dias, ao representante do Ministério Público~ para o ofereCJ.~ 
menta da denúncia, seguindo o processo o rito:ordinário. · 

Art. 31' Esta lei entrará em vigor trinta dias após a sua publica~ 
ção, não se aplica aos processos em curso e revoga as disposições em 
contrário. 

Brasítia, 2 de abril de 1965; 144~> da Independência e 779 da 
República.- H. CASTELLO BRANC.O- Milton Campos. 

LEI N' 5.108, DE21 DE SETEMBRO DE 1966 
Institui o Código Nacional de Trânsito 

Art. 123. Ao condutor-de véículo,nos casos de acidente de trân
sito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, néln 
se exigirá fiança, se prestar socorro pronto e integral àquela. 

P::irágrafo'ün]Co. A autoridade policial que, na via pública ou 
estabelecimento hospitalar, primeiro tiver ciência do acidente, no 
caso deste <trtigo, anotará a identidade do condutor e o convidará a 
comparecer à repartição policial competente nas vinte e quatro horas 
imediatamente seguintes. 

DECRETO-LEI N' 1.004, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 
Código Penal 

Art. 96. Ao condenado por crime cometido no exercício abusi
vo de sua profissão ou com grave transgressão de seus deveres 
profissionais deve o juiz proibir, pelo prazo de um a dez anos, que 
continue a exercer a profissão, desde que, pela apreciação conjut:tta 
das circunstâncias do fáto e dos antecedentes e condições do 
condenado, se deva presumir que este voltará à prática de crime 
semelhante. 

§ !~> O prazo de interdição se conta do dia em que termina a 
execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança 
detentiva, ou da data da suspensão condicional da pena ou da 
concessão do livramento ou desinternação condicionais. 

§ 2~> Durante a interdição, não pode o condenado fazer exercer 
por outrem, sob suas ordens ou instn.lções, a profissão de que se tra

te. 

§ 39 Antes de expirado o prazo, deve cessar a interdição, se 
demonstrada a intercorrente desnecessidade dela. 
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§ 49 A interdição de profissão, nos termos ·acirila~ é aplicável 
ainda quando o autor do fato vem a ser absolvido por ausência de 
imputabilidade. 

Art. 287. Se do crime doloso de perigo comum resulta, além da 
vontade do agente, lesão grave, a pena privativa de liberdade é 
aumentada de metade, se resulta morte, é aplicada em dobro. No 
caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de 
metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio 
culp-oso, aumentada de um terço. -

Art. 288. Difundir doença ou praga que possa causar dano a 
floresta, plantação ou animais de uti1idade econômica: 

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e pagamento de 
cinco a quiilze dias-multa. 

Parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção, até 
seis meses, ou pagamento de dez dias-multa, no máximo. 

Art. 291. Causar, na direção de veiculo motorizado, ainda que 
sem culpa, acidente de trânsito, de que resulte dano pessoal, e, em se
guida, afastar-se do local, sem prestar socorro à vítima que dele 
necessite: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, sem prejuízo das 
cominadas nos§§ 39 e 49 do art. 121 e no art. 133. 

Parágrafo único. Se o agente se abstém de fugir e, na medida 
que as circunstâncias -o- permitam, presta, ou providencia para que 
seja prestado socorro à vítima, fica isento de prisão em flagrante. 

Lei n• 6.016, DE3l DE DEZEMBRO DE 1975 

Altera dispositivos do Decreto-lei n9 1.004, de 21 de outu
bro de 1969, que instituiu o Código Penal. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, 
ComUnicações e Obras Públicas e de Finanças.) 

PROJETO OE LEI DA CÁMARA N• 21, DE 1978 
(N912S-C/7S, na Casa de orlgem) 

Dispõe sobre as empresas de transporte rodoviário de 
carga ou de passageiros, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O transporte de mercadorias ou de pessoas, quando efe· 
tuado em unidades rodoviárias de carga ou de passageiros, será regu
lado por esta lei. 

Art. 29 Para os efeitos desta lei, denominam-se: 
I -empresa de transporte rodoviário de carga ou de passagei

ros; pessoa jurídica que se dedica ao transporte de mercadorias ou de 
pessoas mediante frete, e que deve ter, obrigatoriamente: 

a) sede no Brasil; 
b) setenta por cento, no mínimo, do capital social pertencente a 

brasileiros. 
II- veículos autônomos de carga: pessoas físicas que se dedi

cam ao transporte avulso de mercadorias, mediante frete. 
Parágrafo único.- --As einpresas de transporte de carga e os veí

culos autônomos de carga ficam obrigados, para ex:ercer suas ativi
dades, a se registrar.em no Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. 

Art. J9 As empresas e os proprietários dos veículos autônomos 
de carga ficam obrigados a: 

1- executar o transporte da mercadoria do local que a recet!r 
até o local designado para a sua entrega; 

II- assumir plena responsabilidade pela execução de todos os 
serviços necessários ao transporte. 

Art. 4~' A empresa transportadora e o proprietário de veículos 
autônomos são responsáveis pelas perdas ou danos das mercadorias, 
desde-o seu recebimento até a sua entregà. 

Parágrafo único. A mercadoria que não for entregue pelo 
transportador no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data 
fixada no contrato de transporte, será considerada como perdida, 
sujeitando a empresa ou o proprietário autônomo às indenizações 
cabíveis. 

Art. 5Y A empresa transportadora e o proprietário do veiculo 
autônomo de carga ficarão exonerados de todá responsabilidade 
pelas perdas ou danos às mercadorias, quando ocorrer qualquer das 
circunstâncias seguintes: 

I- erro ou negligência do ex pedidor, assim como do destina
tário; 

- I1 -cumprimento de instruções emanadas de autoridades 
competentes ou de pessoa que tenha poderes para tanto; 

ln- ausência ou rnadequaçãO-da emb3lagem; 
IV- vício próprio da mercadoria; 
V- greves, lock-out ou dificuldades opostas aos serviços de 

transporte, de caráter parcial ou totaL 
Art. 69 As mercadorias abandonadas ou não procuradas pelos 

interessados no prazo de sessenta dias serão vendidas em leilão, desti
nando_-se a importância apurada a cobrir as despesas com seu trans
porte. 

Art. 7<:> f: permitido o tráfego no território nacional a veículos 
de cargas, pertencentes a pessoas jurídicas ou físicas dos países da 
ALALC. 

Art. 89 Às empresas de transporte rOdoviário de carga ou de 
passageiros, que estejam funcionando no País, serão concedidos 
prazos para satisfazer a ex:igência de naciõnalização de seu capital, 
observados os seguintes limites: 

a) seis meses- dez por cento; 
b) um ano- trinta por cento; 
c) dois anos- setenta por cento. 
Art. 9<:> O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias, 

regulamentará esta lei. 
Art. 10. Esta lei entrará em vigor.na data da sua publícação. 
Art. 11. Revogam-se as disposicões em contr~rio. 

( .4s Comissões de Transportes, Comunicaçõ~s e Obras Pú
blica.ç e de Economia.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 22, DE 1978 
(N9 247~0/75, na Casa de origem) 

Introduz modificações no Decreto-lei n9 201, de 27 de feve-. 
reifo de 1967, que "dispõe sobre a responsabilidade dos Prefei
tos e Vereadores, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I<:> Ao art. 4<:>, do Decreto~lei n~-201, de 27 de fevereiro de 
1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Verea
dores, e dá outras providências, fica acrescentado mais um item e 
que será o Xl, com a seguinte redação: 

"Art. 4• .......................... -.--............. . 
XI -Fixar residência fora do município." 

Art. 2Q Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 201, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1%7 

Dispõe sobre a res_ponsabiUdade dos Prefeitos e Verea~ 
dores, e dá outras providências. 
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Art. 49 São infra.ções políticoMadministrativas _dos Prefeitos 
MuniCipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e 
sancionadas com a_ cassação do mandato: 

I- impedir o funcionamento regular da Câmara; 
II- impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais 

documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem 
como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão de 
investigação da Câmara ou auditoria, regularmente in~tituída; 

III- desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedi
dos de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma 
regular; - -

IV- retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atas 
sujeitos a essa formalidade; 

V- deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em 
forma regular, a proposta orçamentária; 

VI- descumprir o orçamento aprovado para o exercício finan
ceiro; 

VII - praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua 
competência ou omitir-se na sua prãtica; 

VIII- omitir-se- ou negligenciar na defesa de bens, rendas, 
direitoS ou interesses do Município, sujeitos à administração da Pre-
feitura; -

IX- ausentar-se do Município, por tempo superior ao permi
tido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorizãção da Câmara 
dos Vereadores; 

X- proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro 
do cargo. 

. ' •...•••.•• -•.. ~-.-.~··~.;-;;;;o.:..· •• ·-· •••.••••• : •• ~_.,..._:::::...:~-~ •. 

(À Comissao de ConstitUiçâo-e Justiça.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISL:~ TIVO N• 3, DE 1978 
(N9 116-B/77, na_ C~n:_Jl!ra dos_f?eputados) 

Aprova o texto do Acordo de Comércio erttre a República 
Federativa do Brasil e a República Socialista da Tchecoslová
quía, celebrado em Brasília, a 19 de julho de 1917. 

O Congresso Nacionãl decreta: 

Art.l'~ É aprovado o texto da Acordo de_COJnércio en~re_a 
República Federativa do Brasil e a RePública so'éialista d.ã Tche
coslováquia, celebrado em Brasflia, a 19 de julho de 1977. 

Art. 2'~ Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

MENSAGEM N• 376, DE !977 

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 Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo de Comércio entre 'ii-República Federativa do Brasil_ e a 
República Socialista da Tchecoslovâquia, celebrado em Brasilia, a 19 
dejulhode 1977. 

Brasflia, 5 de outubro de 1977.- Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DE-1!/COLESTE/DAI/ 
SAL/277/800 (B46) (F43), DE 3 DE OUTUBRO DE !977, l:YO MI
NISTÉRIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES 

A Sua Excelêncía o Senhor 
Ernesto Geisel, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce:lência, em anexo, o 
texto do Acordo de Coméi-cio entre a República Federativa do Brasil 
e a República Socialista da Tchecoslováquia, assinado em Brasflia, 

/ 

em 19 dejtl)ho de 1977, em substituição ao Acord~ de Coõi6'r~i~- e 
Pagªmentos de 24 de junho de 1960, modificado por troca de notas 
'!e26 Me janeiro de 1967. 

2. 0,_ referido Acordo, de modo geral, segue o modelo dos 
demais ~cor~os de comércio e pagamentos assinados pelo Brasil com 
outros paí~es da Europa Oriental. 

3. Estabelece, entre outras matêrias, que os pagamentos rela~ 
cionados com o intercâmbio dos produtos, mercadorias e serviços, 
bem como as demais transferências entre os dois países, se efetuarão 
em moeda d~ livre conversibilidade_; _que as correntes de exportação 
do Brasil para a Tchecoslováquia se constituirão, progressivamente e 
em proporção crescente, de produtos manufaturados e semimanu~ · 
faturados, sem prejuízo da exportação das mercadorias tradicionais 
ou de matérias·primas; e que deverá reunjr-se, pelo menos a cada 
dois anos, uma Comissão Mista com o propósito de examinar os 
pontos de interesse para as relações econômico~comerciais entre as 
Partes Contratantes. 

4. O instrumento firmado com a República :::.ocialista da Tche
coslováquia tem, em resumo, a finalidade de estimular a cooperação 
económica e desenvolver o intercâmbio comercial entre os dois 
países. 

5. Tendo em vista a natureza desse instrumento, e conforme o 
disposto no art. 44, Inciso I, da Constituição Federal, faz-se 
necessária a sua ratificação formal, após aprovação pelo Congresso 
Nacional. 

6. Nessas condições, submeto à apreciação de: Vossa Excelência 
o projeto de Mensagem ao Con&resso Nacional por meio da qual é 
encaminhado o texto do referido Acordo à. aprovação do Poder 
Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito, -
P.S. Guerreiro •. 

ACORDO DE COMÉRCIO ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

E O GOVERNO DA REPÚBLICA SOCIALISTA 
DA TCHECOSLOV ÃQlTlA . . 

O Governo da República Federativa dO Hrasil 
e 
O Governo da República Socialista da Tchecoslovâquia, 
a-seguir denominados .. Partes Contratantes", 
Tendo-em vista que ambos os Países são membros do Acordo 

Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, em harmonia coiD. o 
qual se regerá o seu intercâmbio comercial bilateral, -

Animados pelo propósito de fortalecer e desenvolver ~s relações 
comerciais entre ambos os países em base de igualdade e de interesse 
mútun 

r:lavendo constatado que o Acordo de Comércio .e PagamentOs, 
assinado em 24 de junho de 1960 e modificado po'r troca de notas em 
26 de janeiro de 1976, não mais se ajusta à dinâmica atual do inter:
câmbio entre os dois países, 

Decidiram revogá-lo e concluir um novo Acordo de Comércio 
nos seguintes termos: 

Artigo I 

As Partes Contratantes, aniinadas pelo interesse de desCnvolver 
as relações económicas mútuas, esforçar-se-ão, por todos os meios a 
seu alcance, para o aumento do intercâmbio _comercial entre os dois 
países. 

Parâgrafo Único. Nesse sentido, as Partes Contratantes ado
tarão as medidas necessárias à implementação dos compromissos 
resultantes do presente Acordo. 

Artigo II 

Com relação a impostos de importação e a taxas de qualquer 
natureza, incidentes ou relativos à importação ou à exportação ou 
impostos sobre as transferências internacionais para pagamentos de 
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importação ou de exportação, e com respeito ao método de 
aplicação desses impostos e gravames e com respeito a todas as 
regras e formalidades relacionadas com a importação e com a 
exportação, qualquer vantagem, favor, privilégio ou imunidade 
outorgado por uma das Partes Contratantes a qualquer produto 
origfnário ou destin-iao a qualquer terceiro pais, será, imediata e 
incondicionalmente, outorgado ao produto semelhante originário ou 
destinado ao territóriO da outra Parte Contratante. 

Artigo III 

As disposições do presente Acordo não serão aplicadas às van
tagens, isenções ou facilidades que: 

a) cada Parte Contratante concedeu oU venha a conced'er a 
países limítrofes, a fim de facilitar o comércio fronteiriço; 

b) cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder aos 
demais membros da zona de livre comércio ou união aduaneira, de 
que seja parte integrante; 

c) cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder em 
decorrência de ajustes comerciais multilaterias entre países em (lesen
volvimento, dos quais uma das Partes Contratantes não participe; 

d) resultem dos agrupamentos multilaterais de integração 
econômica dos quais uma das Partes Contratantes seja ou venha a 
ser membro. 

Artigo IV 

A importação e a exportação de mercadorias e serviços, no 
quadro do presente Acordo, serão objeto de contratos, nos quais 
deverão ser fixadas as condições comc:tciais, entre as firmas, institui
ções e organismos brasileiros e as pessoas jurídicas da República 
Socialista da Thecoslovãquia autorizadas a operar no comércio ex
terior. Os respectivos Governos não serão responsáveis pela 
execução dos contratos comerciais celebrados no quadro do presente 
Acordo. 

Artigo V 

Respeitada a legislação da República Federativa do Brasil, os 
cidadãos e pessoas jurídicas da República Socialista da Thecoslová-r 
quia que exercerem as atividades mencionadas no Artigo IV do 
presente Acordo, gozarão no Brasil dos mesmos direitos que os 
cidadãos e pessoas jur[dicas de qualquer outro Estado, no que se 
refere à proteção de sua pessoa e propriedade. 

Respeitada a legislaÇão da RePó.blica Socialista da Tchecos
lovâquia, os cidadãos e pessoas jurídicas da República Federativa 
do Brasil que exercerem as atividades mencionadas no Artigo IV do 
rresente Acordo, gozarão na República Socialista da Tchecoslová
quia dos mesmos direitos que os cidadãos e pessoas jurídicas de 
qualquer outro Estado, no que se refere à proteção de sua pessoa e 
propriedade. 

Artigo VI 

As Partes Contratantes, pelos ineios -ao seu alcance e no quadro 
das suas possibilidades, procurarão fazer com que as cOrrentes de 
exportação do Brasil para a República SociaHSta da TcihecoSlová
quia se constituam, progressivamente e em proporções crescentes, de 
produto manufaturados e semimanufaturados brasileiros, sem prejuí
zo da exportação das mercadorias tradicionais ou de outras matérias
primas. 

Artigo VII 

A fim de promover o intercâmbio de mercadorias entre ambos 
os países, as Partes Contratantes procurarão estimular a troca de 
informações comerciais, bem como a realização de feiras e exposi
ções em seus_ respectivos territ6dos, e providenciarão, sempre que 
necessário, visitas recíprocas de especialistas da área econômico
comercial. 

Com esse objetivo, s_erão concedidas, de parte a parte, as faci
lidades previstas em suas respectivas legislações. 

Artigo VIII 

As Partes Contratantes permitirão a importação e a exportaç-ão, 
livres de direitos aduaneiros ou gravames, observadas as disposições 
específicas existentes no território da Parte Contratante- respectiva, 
dos seguintes itens: 

a)" produtos e mercadorias sem valor comercial e material de 
publicidade comercial, destinados a mostras; 

b) produtos e materiais destinados a feiras e exposições perma
nentes ou temporárias, sob a condição de que tais produtos e mate
riais serão admitidos em caráter temporáriO; 

c) máquinas, ferramentas e materiaiS Cujo ingresso no terift6i-í0 
de urna das Partes Contratantes vier a ser admitido em caráter 
temporário e que constituam instrumento necessário à prestaÇão de 
serviços contratados, inclusive para fins de montagem ou conserto, 
sob a condição prévia de que tais bens não serão vendidos. 

Artigo IX 

Os pagamentos relacionados com o intercâmbio dos produtos, 
mercad~rias e serviços, objeto do presente Acordo, e as derri3.iS trans
ferências entre ambos os países, efetuar-se-ão em moeda de livre 
conversibilidade, em conformidade com as legislações vigentes ou 
que venham a viger no território de cada uma das Partes Contra
tantes. 

Artigo X 

Os navios de cada Parte Contratante bem como suas cargas e 
tripulações gozarão nos portos marítimos ou nas águas marítimas 
interiores ou territoriais da outra Parte Contratante o tratamento de 
nação mais favorecida. 

Estil.S disposições não serão aplicadas à cabotagem nadorlal, à 
pesca e ao reboque, e ~Õs serviços dos pilotos nas águas territoriais 
de ambas as Partes Contratantes. 

As Partes Contratantes se comprometem a considerar válidos 
todos os documentos emitidos ou aprovados pelas autoridades 
Cl:)mpetcntes da outra Parte Contratante bem como os dgcumentos 
referentes à bandeira naCional, medição de tonelagem, identidade de 
tripulação dos navios e a outros assuntos referentes a navios e cargas. 

Artigo XI 

A expiração do presente Acordo não prejudicará: 
a) a validade das autorizações concedidas, durante sua vigên

cia, pelas autoridades das duas Partes Contratantes; 
b) a validade dos contratos comerciafs e financeiros celebrados, 

e ainda não concretizados, durante sua vigência; 
c) a plena aplicação de todos os seus dispositivos aos supraci

tados contratos. 

Artigo XII 

Com o propósito de promover as relações comerciais entre os
dois países e estim.ular a cooperação econômica e o intercâ~bio 
comercial entre a República Federativa do Brasil e a República 
Socialista da Tchecoslováquia, as Partes Contratantes concordam 
em estabelecer uma Comissão Mista, constituída por representantes 
de ambos os países e que, a pedido de uma das Partes, se reunirá 
alternadamente nas respectivas Capitais, pelo menos a cada dois 
anos. 

Artigo XIII 

Fica revogado o Acordo de Comércio e Prigamentos assinado 
no dia 24 de junho de 1960, modificado pelas notas trocadas no dia 
26 de janeiro de 1967. 

Artigo XIV 

O presente Acordo serã submetido à aprovação das autoridades 
competentes de cada uma das Partes Contratantes, de conformidade 
com as respectivas disposições legais. 
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As Partes Contratantes notificarão uma à ou tia o CUITI-:Pr"íineritO 
das formalidades necessárias à vigência do Acordo, o qual entrará 
em vigor a partir da data da troca dessas notificações, por um pe
ríodo de 5 anos, prorrogâvcl por períodos sucessivos de 1 ano, salvo 
denúncia, comunicada por via diplomãtica, com antecedência míni
ma de 180 dias do término de qualquer período. 

Artigo XV 

O presente Acordo foi feíto e assinado em Brasília, aos dczenove 
dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e seie, em dois--ori
ginais nas línguas portuguesa e tchecoslovaca, ambos igualmente 
autênticos. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: ARtonio F. 
Azeredo da Silveira. 

Pelo Governo da República Socialista da Tchecoslováquiu: 
Andrej Barcak. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Economia.) 

PARECER 

PARECER N• 169, DE 1978 

Da Comissão de Constituitào e Justiça, sobre o Projeto de 
lei do Senado n" 129, de 1977, que .. dispõe sobre a expedição 
de carteiras de identidade por órgão de Segurança PUblica''. 

Relator: Senador Osires, Teixeira 

Esta Comissão houve por bem rejeitar o Relatório do ilustre Se
nador Dirceu Cardoso, que concluía pela constitucionalidade e juri
dicidade do Projeto sob exame. 

2. Designado Relator do Vencido, na forma regimental, 
cumpre-nos fazê-lo de acordo com o entendimento que prevaleceu 
neste Órgão TécniCo. 

3. Com efeito, ·a prõ-Posição trata genericamente-de matéria 
administrativa, colidindo com o disposto no art. 81, item V, da Cons
tituição, que defere ao Presidente da República competência privati
va para .. dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento 
dos órgãos da administração federal". 

4. Concluímos, assim, pela rejeição do Projeto, por inconstitu
cional. 

Sala das Comissões, 9 de novembro de 1977.- Daniel Krieger, 
Presidente - Osires Teixeira, Relator- Wilson Gonçah·es - Leite 
Cha,.·es - Mattos Leão - Cunha Lima - Dirceu Ciir(fõ.So, vencido, 
com voto em separado- Heitor Dias- Nelson Carneiro. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SR. SENA
DOR DIRCEU CARDOSO:· 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos 
Torres, estabelece que a expedição de carteira de identidade por 
órgãos da Segurança Pública seja processada no prazo máximo de 7 
(sete) dias, não estando condicionada à apresentação de certidões ne
gativas de qualquer espécie. 

Na Justificação, salienta o Autor que o direito àqueie do
cumento é "um direito básico, que precede a todos os demais e o seu 
exercício deve estar condíCioilado, apenas, ao fato de quem o faz 
existir, no sentido fisico-âa expressão e poder comprovar ante a auto
ridade, por meios diversos, os dados caracterizadores de sua 
pessoa", isso porque, como destaca, .. 0 indivíduo sem carteira de 
identidade não existe socialmente.--Não tem nome, não tem idade, 
não tem estado civil". 

Considerada a importância do documento de identifLcação civil 
do cidadão, há de concordar-se com o ilustre Senador Vasconcelos 
Torres, quando assinala os entraves que são apostos à emissão da 
referida carteiia, em decorrência da "hipertrofia burocrática endé
mica" existente no País, e que deveria ser dispensada, em se tratando 
do fornecimento de um documento elementar, atestatório da exis
tência das pessoas naturais, o qual poderia ser providenciado pela 

autoridade expedidora contra a simples apresentação de um certifi
cado de registro de nascimento. 

O que ocorre hoje em dia, em Víftude-dessa .. mania do formulá
rio, do carimbo, da firma reconhecida e de mil outras formalidades" 
a que se refere o Autor, é que a carteira de identidade se trans
formou, "indevidamente", em prêmio de bom comportamento'', já 
que qualquer incidente na vida do requerente, como uma simples ba
tida de carro, que lhe impeça a obtenção de uma certidão negatiVa no 
cartório criminal- o impedirá de possuir a mencionada carteira d-e 
identidade, justamente quando já são previstos, para informar 
quanto ao comportamento do indivíduo, documentos como a folha 
corrida e o atestado de bons antecedentes, relacionados com a sua 
vida pregrcssa. 

Outrossim, refere-se ainda o Projeto _à brevidade com que de
verão ser fornecidas as carteiras de identidade, fixando, p-ãra tanto, 
um Prazo máximo de 7 (sete) dias, como forma de ser corrigida a 
morosa tramitação com que os pedidos são despachados nos órgãos 
de identificação, reconhecendo o Autor que "em alguns desses 
órgãos o prazo mínimo para a expedição de uma carteira é de 30 
(trinta) dias. E mesrilo assiiti Ccim despachantes e taxas extras". 

Diante do exposto, e como inexistem óbices quanto ao aspecto 
jurídico-constitucional, nosso Parecer é pela tramitação do Projeto. 

Sala das Comissões, 9 de novembro de 1977.- Dirceu Càrdoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguiitte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 54, DE 1978 

Elimina desigualdade de tratamento no cálculo da 
complementação da aposentadoria dos ferroviários~ 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 1~, do DecretoMlei n9 956, de 13 de outubro de 
1969, passa a viger acrescido do seguinte § 2'~, renumerado o único 
existente: 

"Art.l~ .... ···············-·-·-·•···~···~· ... ---h~-·-· 
§I• ...................................... _. .... . 
§ 29 Aplica-se o disposto no parágrafo· anterior aos 

pensionistas dos ferroviários em regime especial, falecidos 
antes da vigência deste Decreto-lei." 

Art. 2Y Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrãrio. 

J ustiflcaçio 

Atê ã vigência do Decreto-lei n' 956, de 13 de outubro de 1969, 
os pensionistas de funcionários da Rede Ferroviária Federal -
particularmente viúvas - eram beneficiários de pensão paga pelo 
Instituto Nacional da Previdência Social. Esta pensão era 
-complementada pela Rede, com verba destinada pela União. 

Todavia, após a vigência do referido Decreto-lei n'~ 956/69, que 
transferiu essa obrigação da Rede para o INPS, a autarquia deixou 
de pagar os valores devidos aos beneficiários de ferroviários que 
faleceram em data anterior ao mencionado diploma, pagando 
somente aos pensiOnistas dos que faleceram à sua vigência. 

Tal atitude do INPS se deve a equivocada exegese do art. I~', do 
Decreto-lei n" 956, de 13 de outubro de 1969, que estabelece: 

"Art. l" As diferençaS ou complementações de proven
tos, gratificações adicionais Ou qUinqUênios e outras 
vantagens, excetuado o salário-famflia, de responsâbilidade 
da União, presentemente auferidos pelos ferroviários servido~ 
res públicos e autárquicos federais ou em regime especial 
aposentados da Previdêncía Social, -serão marltfdãs e pagas 
pelo Instituto Nacional de Previdência Social, por conta do 
Tesouro Nacional, como parcela complementar da 
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aposentadoria, a qual serâ. com esta reajustada na (orma da 
Lei Orgânica da: Previdência Social. 

Parágrafo único- Para efeito do cálculo da pensão será 
tomada por base a aposentadoria com a respectiva parcela 
complementar." 

Pela leitura da disposição transcrita, verifica~se, claramente, que 
a expressão .. presentemente auferidas" busca atingir as pensões que, 
à data de sua entrada em vigor, já estavam sendo pagas aos 
beneficiários de ferroviários falecidos. 

Aliâs, a própria Justiça já se mariifestou a respeito, em ação 
proposta por viúvas de ferroviários que deixaram de perceber as 
diferenças que vinham sendo pag~s pela RFFSA antes da vigência 
do Decreto~Iei n"' 956/69 (Ação Ordináriã p9 3.528 - 4~ Vara da 
Justiça Federal do então Estado da Guanabara). 

A ação foi julgada procedente, sendo considerado Uquido e 
certo o direito das autoras às diferenças a serem pagas -peio- INPS, 
pois o citãdo diploma não poderia excluir as pensionistas que jã 
vinham percebendo as pensões pagas e suplementadas pc:1a Rede. 
CumPre ao INPS tão somente calcular e pagar as importâncias 
devidas e não reexaminar o direito das beneficiárias às pen~ões. 

Referida sentença foi confi:i'mada pelo Egrêgio Tribunal 
Federal de Recursos, que negou provimento a recursos interpostos 
pelo INPS através. do Acórdão n9 35.490-GB, que anexamos a esta 
justificativa. 

Nesta conformidade, nosso propósito é acrescentar§ 29, ao art. 
19, do Decreto-lei n9 956/69, a fim de que o texto legal não dê 
margem a dúvidas de interpretação e se harmonize com a decisão 
judicial. 

Ressalte-se, por fim, que a medida preconizada escapa às 
restriÇões contidas nos- artigos 57 e 165, parágrafo único, da Lei 
Maior, por não implicar em aumento de despesa, a qual jã está 
prevista no Orçamento da União, nem em majoração ou extensão de 
benefíciOs previdenciârios, mas apenas e tão-somente edt explicita
ção-de norma legal. 

Sala das Sessões, 14 de abril de 1978.- Franco Montoro. 

A CORDÃO A QUE SE REJ'EREOAUTOR DO PRO
JETO EM SUA JUSTIFICATIVA: 

APELAÇÃO C!YEL N• 35.490- GB 

Relatório 

O Sr. Ministro Paulo Távora: As Autoras são viúvas de ferroviá· 
rios da Rede Ferroviária Federal e percebiam pensão do INPS e uma 
complementação paga, diretamente, pela Rede, à conta do Tesouro 
Nacional, correspondente à diferença entre os proventos da 
aposentadoria do falecido e o ganho pelo correspectivo servidor em 
atividade. 

O Decreto-lei n"' 956, , de 13- t0-69, deteminou que a 
complementação passasse também a ser paga pelo INPS, a débito da 
União e, no caso de morte, o cálculo da pensão se fizesse sobre os 
proventos da aposentadoria com a respectiva parcela complementar 
(art. 19, parágrafo único). 

Como o Instituto entende que essa disposição não se aplica às 
pensionistas, cujos maridos faleceram antes da vigência do Decreto
lei 956/69, as Autoras pedem o pagamento da_ di(erença da pensão 
desde a data em que cada uma entrou no gozo do benefício, computa
da a complementação, com a condenação em custas, juros e honorá
rios de 20% sobre o quantum apurâvel em execução. 

A autarquia contestou, sustentando que o parágrafo único, art, 
[9, do Decreto-lei n9 956/69 refere-se-à Complementação auferida na 
data de sua vigência Pelos aposentados. Não abrange por conseguin· 
te os que morreram antes, logo, suas pensionistas.-(fl. 43) 

A União, na qualidade de assistente, reportou~se à contradita 
(fl. 47). 

Processado o feito, sentenciou a Dr• Maria Rit~ Soares de 
A.ndrade para julgar procedente a ação e condena o INPS a pagar a 

"complementação das pensões das Autoras desde a data em que as 
mesmas deixaram de receber ou que a pensão lhes foi deferida, 
ressalvado o direito do Réu de haver da União o quanto destes paga
mentos, se esta não puser à sua disposição a respectiva verba ... 

Custas e honorários pelo Réu, estes, de 20% sobre o total de 
atrasados." (fl. 59) 

Apelação do Instituto a fl. 62 e contra-razões das Autoras a fl. 
67. Pelo provimento dos recursos, manifestaram-se o Dr. Procurador 
da República (fl. 71) e a DD. Subprocuradoria da República a fl. 74. 

É o relatório. 

Voto 

O Sr. Ministro Paulo Távora: A unificação, no INPS, do 
pagamento dos proventos de aposentadoria e complementações, 
procedendo~se, nessa base, ao câlculo das respectivas pensões, foi 
providência de racionalização administrativ(!, motivada pela 
duplicidade de fontes e procedimentos relativamente a uma mesma 
classe de servidS~res e dependentes. Essa situação autoriza inVocar o 
princípio de Hermenêutica pelo qual onde houver_ identidade de 
causa, da norma legislativa, seus efeitos uriiformizadores ai também 
devem projetar-se. 

Realmente, a interpretação isolada do art. l'i' do Decreto-lei n9 
956/69 levou a criar-se_ uma óistinção de tratamento entre pessoas da 
mesma condição jurídica (pensionistas de ferroviários) pela razão 
form-al do segurado haver falecido antes ou depois do novo diploma 
legal. 

A diversidade que o Decreto-lei n'i' 956/69 contempla não se 
funda, entretanto, na eventualidade da data do óbito, mas no pró
prio título jurídico da aposentadoria a que se vincula a pensão. Reza 
o art. 99: 

"O disposto nos arts. 19 e 5"' aplicar-se-á a quaisquer 
importâncias que, a título de complementação e com base em 
legislação anteriormente vigente, sejam consideradas devidas 
pela União aos servidores de que trata o presente Decreto-lei 
e aos respectivos dependentes, ressalvadas as complementa~ 
ções de pensões especiais, que obedecem a regulamentação 
própria." 

A regra do art. l"' aplica-se, assim, a quaisquer importâncias 
devidas como "complementação", seja~"!\ as "pr~sentemente auferi
das pelos ferroviáriOs", sejam as recebidas anteriormente pelos seus 
dependentes, ou pensionistas. 

O art. 99 ressalva apenas "as complementações de pensões espe
ciais". Mas, o INPS não cogitou, nem na contestação nem no recur
so, de enquadrar o beneficio das Autoras nessa categoria. 

Reconheço, assim, o direito das Recorridas, a partir da vigência 
do Decreto-lei nl' 956/69, de ter suas pensõC:s recalculadas; compu
tando-se a respectiva parcela complementar que recebiam da Rede 
Ferrovíãri<i Federal, e de perceber as diferenças daí decorrentes des
de o momento que deixaram de ser pagas. 

Nestes termos, mantenho a sentença e nego provimento aos 
recursos do oficio e voluntário. 

(Às Corní.ssões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Sor:ial, de Serviço Público Civil e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso)- O proJe.to que acaba de 
ser lido será publicado e remetido às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. (Pausa.) 
S, Ex' não estã presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
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Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.) 
S. Ex~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

0 SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DIS
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÂO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Pro-
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O fat(.l comporta e merece comentários. 

A sua atitude foi em nossa Casa Parlamentar objeto de debates. 
Nada mais lógico assim que façamos considerações sobre o 

episódio. Da sua ação na Pasta justamente a da Justiça, jã tivemos a 
honra de, em outras oportunidades, afirmar que a reputamos coeren
te e voltada para a solução das prohlemâticas que lhe dizem respeito. 

A reformulação de leis e de códigos e de tanta matéria amda, 
tem sido a sua meta, jamais esquecendo que foi sobretudo um de nos
sos colegas. 

Ministro dispõe de Gabinete também no Congresso Nacional 
onde sem fronteira parttdária a todos ouve e atende dentro de suas 
poss_ibilidades. 

Importante se assmale que o seu acolhimento é invariavelmente 
cordial deixando aquele que o procura totalmente a vontade no 
pleito que formula. 

Jã afirmamos e reafirmamos agora que o Ministro Armando 
Falcão nunca se vestiu com a roupagem da arrogância do poder. 

A sua equipe é altamente categorizada e a sua Ass~ssoria par
lamentar da melhor qualificação. Quando dirigimos_setor importan
te da Previdência Social, ele terminava idêntico comando. 

Conhecemos então de perto o que foi engendrado para 
comprometer a supervisão que executara. 

Mas nada obtiveram porque é dificil encontrar a mâ fé admi
nistrativa onde ela na realidade não foi praticada. 

Agora acaba de assinar portaria revogando ato seu anterior 
liberando a censura do livro A Ditadura do Cartéis, de- auioria do 
industrial Kurt Ulrick Mírow. Destarte, procedeu tendo em vista 
recente decisão do STM, que proclamou não ser a publicação subver
siva. 

Ordenou que, da sua determinação, fossem cientifíC3.d0s o 
TFR e a Polícia Federal. 

Podem argumentar: simples conseqüência da manifestação do 
judiciãrío. Re.ti-úcamos: sim, mas o que vale foi a pi-esteza com que 
agiu em respeito à toga. -

Obedeceu a limitação dos poderes: cada qua( com sua missão 
constitucional. Tendo proibido a divulgação do livro o tez sob c
impacto que estaria o seu autor incurso na lei de segurança. 

A justiça decidiu de forma contrárii ã. seu ponto de vista, e antes 
do ritual formalística do julgado, oU seja a lavr~lt_tJr_a d(l s_ell_açwc:lào 
suspendeu o MiriistTo o que ordena vã·:·------ - -

Louvamo·lO pela forma com que verticalmente_ agiu. 
Ê a resposta aos que apregoam que a justtça·--n-o· País não é 

respeitada porque simples apêndice do Executivo. 
Desejamos que o seu gesto figure nos anais do Senado da Repú

blica, como retrato da sua serena conduta. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- José Sarney- Petrô

hio Portella- Virgílio Tãvora- Agenor Maria- Jessé Freire -
Milton Cabra(- Cunha Lima- Augusto Franco- Gilvan Rocha 
- Dirceu Cardoso - Nelson Carneiro - OresteS QuérCia -
ltalívio Coelho- Accioly Filho- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas. 

O SJ{.- PRESIDENTE (José Lindoso)- Está tenninado. o pe
ríodo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n9 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos jurídi
cos do País, da disciplina "Direitos Humanos Fundamen-
tais", tendo , 

PARECERES, sob n9s 405, 406 e 751, de 1977, das Co
misSões-: 

- de Constituição e Justica, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Educação e Cultura- ]9 pronunciamento: favorá
vel, com voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e 
voto vencido, em separado, do Senhor Senador Otto 
Lehmann; 29 pronunciamento (reexame solicitado_ em_ P!enã
rio): contrário, com voto vencido dos Senhofes Senadores 
Evelásio Vieira e Açlafberto Sena. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a 
votação sido adiada por falta de quorum. 

Em votação o proje"to, em primeiro turno. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Sr. President-e, pi:Ço-a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a palavra o nobre 
Senador Lázaro Barboza, para encaminhar a votação. ' _ 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Para encaminhar a 
votação. Não foi revisto pelo orador.)- Sr. Presidente e Srs.~Se
nado.res: 

· O eminente Senador Itamar Franco, ao apresentar o projeto de
lei ora em votação, teve por objetivo oferecer aq-uelas_ condições 
essenciais para que todos os cidadãos brasileiros, cursando univ_er~ 
sida de ou fazendo um curso de ciências jurídicas, pudessem aprofun
dar-se na questão, delicada e tão importante,_ que são os direitos hu
manos. 

Lamentavelmente, poc motivos que não nos é dado alcançar, 
porque são justificativas que pecam pelo vazio, a Maioria pretende 
sepultar de vez o projeto ~o eminente Senador Itamar Fran~O-

As alegaçõ.es, Sr. Presidente, não procedem porque vão desde a 
apreciação simplista de que em toda e qualquer matéria do curso de 
CiênciaS-Jurídicas, em todas as Cadeiras, incide concomitantemente 
com ela esta matéria básica de tamanha importância no mundo 
civilizado, que é Direitos Humanos. Hã até uma outra alegação 
também improcedente, a de que para se criar a Cadeira de Direitos 
Humanos dos cursos jurídicos ter-se-ia obrigatoriamente de retirar 
uma outra matéria. 

A alegação, Sr. Presidente, de que é impossível alterar Õ 
currfcu!o, evidentemente não ptõceôe. O Direíto, sen-do ciência do 
homem para o homem, evolui com o homem e não é possível que se 
mantenha currículo rígido, quando na rcalidade o Direito a cada dia 
está evoluindo. Inúmeras matérias hoje obrigatoriamente constantes 
dos cursos jurídicos nem sequer se faziam presentes hâ algum tempo. 

Daí, Sr. Presidente, porque ao encaminhar a votação desse 
projeto de tamanha envergadura, mais uma vez fazemos coro com os. 
propósitos da Bancada do Movimento Democrático Brasileiro no 
sentido de apelar para que a Bancada da~Maioria possibi1ite a 
aprovação desse projeto que, evidentemente, uma vez aprovado e_ 
posto em execução viria demonstrar que hã efetiva preocupação, 
neste PaJs, pelos direitos fuOdamentaís do homem. 

Esse projeto, Sr. Presidente, se reveste de uma importânc-ia fora. 
do comum, no mundo de hoje. Em todos os países civilizados 
avultam-se as preocupações pelos direitos fundamentais do homem, 
e porque aqui, no Brasil, por que aqui, Sr. Presidente, não pode'!los 
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inserir nos cursos de Ciências Jurídicas essa matéria? Sr. Presidente, 
que a honrada Bancada da Maioria reveja a sua posição anterior~ 
mente anunciada e acabe por concordar com a aprovação desse 
projeto que, aprovado, irá, sem dúvida alguma, oferecer a todos 
uquelcs que cursam Direito, que freqüentam as-nossas uriiversidades 
no cur::.o de Ciências Jurídicas, um aprofundamento maior nessa 
matéria de fundamental importância. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

O Sr. Itamar Fmnco (MDB - MG) - Sr. Presidente, peço 
verifiCação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Vai-se proceder à 
verificação, requerida pelo Sr. Senador Jt:;~,_mar Franco. 

Vamos suspender a _sessão, na forma regimental, para convocar 
os Srs. Senadore:: ao plenário, a fim de que se possa proceder à 
verificação requerida. 

Estú suspensa a sessão. 

!Suspensa a seJsào às 15 hvras e 34 minutos éieaberta às 
15 horas e 38 minura.~.) 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Sr. Presidente, peço a 
palavra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Com a palavra, pela 
ordem, o nobre Senado_r Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Sr. Presidente, com 
um pequeno esforço V. Ex• verificará, daí, que não há quorum para 
deliberação. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, a Lide
rança concorda com a observação feita pelo eminente Senador Ruy 
Santos de que é evidente a falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Realmente, não de
manda esforço a constata-ção de que não existem 33 Srs. Senadores 
no plenário. Deste modo, declaro a falta de quorum. 

Em face da falta de quorum deixam de ser apreciados os itens 2 a 
4, constantes da Ordem do Dia ela presente sessão, sendo sua aprecia
ção adiada para a próxima sessão ordinária. 

SÃO OS SEGUINTES OS ITENS CUJA APRECIA
cM E SOBRESTADA: 

-2-. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 1, 
de 1977 (n<;t 2.320-A/74, na origem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que regula a locação predial urbana, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob nq 777, de 1977, da Comissão: 
-de Constituicào e Justiça, favorável ao Projeto, cõm as einen

das que apresenta de n~'s I a 12-CCJ, com voto vencido, em sepa
rado, do Sr. Sei1ador Otto Lehmann, dependendo da votação do 
Requerimento n<;t 61, de 1978, de adiamento da discussão, para re
exame da Comissão de Constituição e Justiça, 

-3-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei Qo Senado 
n9 265. de 1976, do Sr. Senador Agenor Maria, que elimina a exigên
cia do período de carência para concessão, pelo INPS, de benefícios 
em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do segurado, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 465 e466, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade e, no mérito, favorãvel; e 

-de Legislação Social, contrário, dependendo da votação do 
Requerimento nQ 77, de 1978, de adiamento da discussão parare
exame da Comissão de Legislação Social. 

-4-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade e juridicidade, nos termos do art 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado nQ 144. de 1977, do Sr. Sena
dor Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determinar o 
pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e militar 
da União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob nY 940, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri

dicidade, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e 
Cunhu Lima, dependendo da votação do Requerimento n9 59, de 
1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB. Pronuncia o_ seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No início de sua fala de hoje, o Senador Evandro Carreira 
lembrou a eleição de Governadores, de Senadores biônicos, mas não 
pretendo, Sr. Presidente, dar prosseguimento à fala sobre _Governa
dores, Senadores indiret_os e de Prefeitos de Capitais. 

Sr. Presidente, no dia de hoje, vou reportar-me sobre a Justiça 
de Paz, que foi instituída no Brasil pela Constituição Imperial de 
1824 que prescrevia, no art. 162, o seguinte: 

"Para este fim haverá Ju(zes de Paz, os quais serão eletivos pelo 
mesmo· tempo e maneira porque se elegem os vereadores das Câ
maras. Suas atribuições e distritos serão regulados por Lei". Três 
anos depois, a 15 de outubro de 1827, o Imperador D. Pedro I baixa-
va esta Lei. -

Chamado também de "Juiz Distrital", o juiz de paz era aquele 
que se elegia em um município para funcionar como magistrado, jul
gando pequenas demandas, que subiam em grau de recurso aos Juí
zes de Direito. 

Essas atribuições da Justiça de Paz, bem como a sistemática ele
ti v a de se escolher seu titular, estratificam-se-durante todo o Império, 
continuando na RepUblica, pelo Decreto n9 546, de 5 de julho de 
1890, que até ampliava os seus poderes. O Decreto nY 861, de 13 de 
outubro de 1890, autorizava o juiz de paz a proceder a habilitação e 
celebração de casamentos. 

O importante e que deve ser assinalado, é que o juiz de paz 
sempre foi escolhido pela forma eletiva, juntamente com os verea
dores municipais, sofrendo _este sistema interrupção somente durante 
o Estado Novo. Os GOVernadores dos Estados passaram a nomeâ
los, rompendo desta maneira uma tradição secular brasileira. Ainda 
assim, a Constituição outorgada de 10 de novembro de 1937, que 
todos reconhecem, eminentemente autoritária, consubstanciava o 
processo eleitoral no seu artigo 104. 

Redemocratizada a Nação, após a II Guerra Mundial, foi 
também restabelecida, de fato e de direito, a salutar tradição da elei
ção pelo voto popular, através _da Lei Eleitoral de Emergência n9 85, 
de 6 de setembro de 1947. 

Tal regime foi mantido nos dois Códigos Eleitorais: o de 1950 e 
de 1965, respectivamente, as Leis n' 1.164, de 24 de julho de 1950 e 
n9 4.737, de 15 de julho de 1965. 

O Ato Institucional nY 5 estabeleceu, no§ 1Y do artigo 2o;o, que 
''decretado _o recesso parlamentar, o Poder Executivo cqrres
pondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as 
atribuições previstas na Constituição ou na Lei Orgânica dos Muni
cípios". 

No estuário da legislação excepcional surgiram os Atas Comple
mentares e os Decretos-leis, estes já previstos na Constituição (Art. 
45,Y, e Ait. 55). Não é (ácil harmonizar a Constituição, o Ato Com
plementar e o Decreto-lei. Mas, o Ato Institucional se sob_repõe à 
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letra constitucional e o Ato Complementar deve estar em função de 
desdobramento, no campo regulamentar, do Ato Institucional. 

Toda vez que a matéria for objeto de deliberaçãO exclusiva do 
Congresso ou cumulativa, porque também do Poder Executivo, na 
forma disciplinada pela Constituição, é o Decreto-lei o instrumento 
jurídico a ser adotado e este foge à intocabilidade prevista nos arts. 
181 e 182 da Constituição. -

Acontece que pelo fato do Presidente da República, nos perío
dos de recesso enfeixar as prerrogativas dos Poderes Executivo e Le
gislativo, descobre-se que, por vezes, em matéria simples e rotineira, 
foi usado Ato Institucional ou Ato Complementar, em vez de 
Decreto-lei. 

O Juiz de Paz, figura existente na organização judiciária de 
alguns Estados, é eleita pelos Partidos Políticos. 

O Código Eleitoral (Lei n"' 4.737, de 15 de julho de 1965) esta
beleceu, no seu art. 89, III, que o registro de Juiz de Paz é feito no 
Juízo Eleitoral. O que se quer significar é que a matéria é de âmbito 
estadual, no que respeita à organização judiciária e de legislação ordi
nária, processo eleitora!', no que respeita à ârea federal. 

Mas, o Presidente da República, pelo Ato Institucional n~' 11, 
art. 49, extinguiu a Justiça de Paz eletiva e atribuiu aos Governadores 
a competência para nomear os Juizes de Paz temporârios. 

O Governo, para retirar a faculdade de eleição do Juiz de Paz, 
só necessitaria de, através de Decrelowlei, modificar o Código Elei
toral e recomendar aos Governadores que promovessem a alteração 
das leis estaduais de organização judiciária. 

Assim, o art. 4~', parágrafo único, do Ato Institucional é matéria 
de Decreto-lei e só por lapso foi objeto de Ato Institucional. O Mi
nistro Luiz Gallotti, ao relatar o Recurso Extraordinário n"' 68.661 
(RTS, 33) ensina que o Poder Executivo, quando substitui o Legisla
tivo nas suas tarefas específicas, 'o faz, portanto, através de Decreto
lei, o que. além de ser da tradição brasileira, não só em casos de re
cesso compulsório, é prescrito pela própria Lei Maior, no seu art. 55, 
nas circunstâncias ali previstas. 

Sr. Presidente, não podendo, no momento, alterar as eleições de 
governadores e prefeitos de Capitais, já tentado, aQui~- pelo nobre 
Senador Mauro Benevides nem alterar a escolha do Senador já 
denominado Senador .. biônico .. , estamos hoje apresentando à Casa 
um projeto de lei que dispõe sobre a eleição do Juiz de Paz, o qual 
tem a seguinte redação: 

"Art. )I' A eleição dos Juízes de Paz far-sewá por sufrá
gio universal e direta; observado o sistema majoritário. 

Parágrafo único. O voto dado ao cailclidato a Juiz de 
Paz entender-se-â dado ao seu respectivo suplente. 

Art. 2~- O.registro dos candidatos a Juiz de Paz será 
feito nos Juízos Eleitorais. 

Art. 311 A eleição de que trata esta Lei realizar-se--á 
simultaneamente com a de prefeito, vice-prefeito e vereado
res. 

Art. 411 O mandato de Juiz de Paz será de quatro 
anos." 

Este, Sr. Presidente, o projeto de lei que vamos porpor ao Sena
do Federal. 

O Sr. lâzllro Barboza (MDB- GO) -Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não, Sena· 
dor Lâzaro Barbo:m. 

O Sr. lâzaro Barboza (MDB- GO)- Senador Itamar Fran
co, quero parabenizar V. Ex• pela tentativa de fazer vingar, num 
Pais em que as eleições de fato são tão parcas, o restabelecimento das 

eleições do Juiz de Paz. O povo já não vota para os prefeitos das 
capitais; nas cidades chamadas estâncias hidrominerais; ou nos 
municípios que integram as chamadas áreas de segurança nacional; o 
povo já não vota para governadores. O eleitor que detém o privilégio 

de eleger todos os governadores dos Estados, é um só. O povo já não 
pode mais, sequer, eleger todos os Senadores da República, sendo 
que um terço da composição do Senado já será integrada pelos 
chamados "biônicos". De forma, eminente Senador, que eu 
parabenizo V. Ex• pela apresentação do seu projeto e acho que, ern 
se tratando de simples eleições para juizes de paz, quem sabe, a Maiow 
ria desta Casa vai concordar com V. Ex•? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado 
nobre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. E::t• um 
aparte?_ 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem toda 
a razão e, ainda há poucos días, relatava, nesta Casa, a observ"ção 
que me foi feita por um jovem do interior das Minas Gerais. Disse 
que o voto é obrigatório, que o alistamento é obrigatório. E ele 
perguntava: "Para quê? Eu não posso votar- como já disse V. Ex• 
-para governador. para um terço do Senado, para prefeito das capi
tais". 

Razão pela qual, nobre Senador Lázaro Barboza, vamos tentar, 
pelo menos, manter essa tradição que vêm desde o Ímpério, desde 
1824, que é a eleição para juiz de paz. 

Ouço o Senador Osires Teixeira. 

O Sr, Osires Teixeira (ARENA- GO)- Só para informar a 
V. Ex• e refrescar a memória do emínentre Senador Lâzaro Bar .. 
boza: que esse mesmo povo que ele diz tão distante das eleições foi o 
povo que colocou, nesta e na Câmara dos Srs. Deputados, a maioria 
da representação para a Aliança Renovadora Nacional. V. Ex• fat. 
bem em apresentar projetas dessa natureza. Quando o Partido de 
V. Ex• tiver número suficiente, então, tentem V. Ex•s modificar a 
Constituição, para que o povo possa, como fez nesta Casa, dar uma 
grande surra no Movimento Democrático Brasileiro, levando para 
os Estados a maioria dos Srs. Governadores. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Osires 
Teixeira, só lamentamos que, este ano, não haja eleição direta neste 
País, para Governadores, para Senador da República; pelo menos 
um terço alcançaríamos. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO)- Permita~me V. Ex? 
(Assentimento do orador.) Elegeremos a maioria daqueles que serão 
eleitos diretamente, para que V. Ex•s não tenham o prazer de ficar 
dessa tribUna, como, de resto, fica todo o MDB, falando em hipóte
ses,--dando a sensação a esta Nação de que V. Ex.'s são maioria, 
quando não o demonstraram nas últimas eleições, 1976, em que perH 
deram, fragorosamente, em quase 4/5 dos Municípios deste Pais. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Posso dizer a V. 
Ex• que, em Minas Gerais, por exemplo, crescemos cm 1976. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Continuain minoritá
rios, todavia. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Maioria ou mino
ria, podCríamos provar este ano. Mas, lamentavelmente, não hã elei~ 
ção. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Não, V. Ex• irá prow 
var nos Senadores diretos, na Câmara dos Deputados, nas 
Assemblêias Legislativas. Agora, estejam tranqüilos. V. Ex• ou, de 
resto, o Movimento Democrático Brasileiro, que, mais uma vez, vai 
apanhar nas eleições. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com muito pra-
zer. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Itamar 
Franco, os argumentos, em tons veementes, aqui apresentados pelo 
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nobre s_enador Osires Teixeira, que, para honra minha, é meu colega 
de representação nesta Casa, são de todo improcedentes: Basta que 
analisemos a li~ta de candidatos a Senadores biõnicos, a permanece
rem ou a virem para esta Casa sem o voto do povo. No meu Estado, 
e o nobre Senador Osires Teixeira sabe muito bem disso, existem, se
guramente, vinte pretendentes à cadeira biônica, mas não tem o Par
tido do Governo, atê agora, um só, um só pretendente à disputa pelo 
voto dircto, secreto e universaL Este é o quadro do País inteiro. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Desejo dizer ao 
Senador Lázaro Barboza que a assertiva de S. Ex• é verdadeira. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Perinite V. Ex• u:rr 
aparte, nobre Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Lamento, porque 
iria di:!.cordar só do Senador Lázaro Barboza, mas, agora, vou ter 
que discordar de V. Ex• muito a contragosto. V. Ex•, sobretudo, 
está tirando conclusões errôneas sobre Goiás, Isso se justifica em fun
ção da distância e das preocupações que V. Ex• tem com a sUa queri
da Minas Gerais. Mas o Senad_or Lázaro Barboza, como de resto 
V. Ex• também, jã deveria ter lido nos jornais, esses jornais que são 
ponto fundamental da discussão e de todas as assertivas do 
Movimento Democrático Brasileil:o_. Tenho visto e tenho repetido 
"n" vezes que, sobretudo, todas as colocações de ordem económica 
do Movimento Democrático Brasileiro se assentam em conclusões 
de articulistas de jornais. Esses jornais tém divulgado um número 
razoável de pretendentes e candidatos a candidatos à _8_enatória 
direta por Goiás. S. Ex• mesmo deve ser testemunha, a bem da ver
dade, de que já declarei, cm vários diários goianos, que me disponho 
a ser candidato a Senador direto pela Aliança Renovadora Nacional, 
na certeza de que ganharei as eleições do Movimento Democrático 
Brasileiro. Como a minha, existem declarações do nobre Senador 
Benedito Ferreira, do nobre Deputado José Wilson de Siqueira 
Campos e de vários.outros elementos que se dispuseram a tal. Veja 
V. Ex~ que, no caso específico gáiano, estamos em situação bem me
lhor do que o Movimento Democrático Brasileiro, pois temos pelo 
menos três candidatos a Senadores diretos, declarados através da 
imprensa, enquanto o Movimento Democrático Brasileiro, com essa 
certeza de vitória decantada pOr V. Ex•, com essa certeza absoluta 
de que o povo está do lado do Movim~nto Democrático Brasileiro, 
ainda não conseguiu os três candidatos. Existem dois candidatos do 
Movimento Democrático Brasileiro ao Senado Federal, assim 
mesmo, naquela posição de "se Fulano for, não serei eu", e o outro 
"se Fulano for, não serei eu". Tratam-se de dois eminentes homens 
púhlicos- um, Deputado Federal e, por sinal, o Deputado Federal 
mais votado das últimas eleições ... 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Da históii"a POlítica de 
Goiás. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Da História sim, 
porque a mutação social é relativamente rápida, e, então, o mais 
votado na eleição anterior não pode ter o mesmo número de votos 
daquele mais votado na atuaL Como, de resto, o mais votado nesta, 
terá normalmente um número de votos superior ao da eleição pas
sada. Trata-se do Deputado Juarez Bernardes e de um Deputado 
Estadual, também eminente homem público goiano, Henrique San
ti\o. Nenhum outro do MDB apresentou-se para ser candidato às 
eleições diretas: pelo contrârio, um deles desistiu, e outro, possivel
mente 'dentro de alguns dias talvez desista. A posição do MDB em 
Goiás não é tão boa como quer fazer crer o nobr~ Senador Lâzaro 
Barboza, como de resto a situação da agricultura de Goiás não é tão 
pé.'isima como S. Ex• tentou pintar há dias nesta tribuna, e como 
provarei a esta Casa e à Na~ão, no dia de amanhã. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Itamar 
Franco, pediria a V. Ex• que, em seguida a sua resposta ao nobre 
Senador Os ires Teixeira, me concedesse um aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- A minha res
posta, Senador Lázaro Barboza, ao Senador Osires Teixeira é apenas 
para dar os parabéns a S. Ex•, porque, pelo menos, o Senador Osires 
Teixeira vai disputar as eleições diretas para o Senado. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Vou ouvir o 
1obre Senador Lázaro Barboza e, em seguida, V. Ex•, meu prezado 
Lider. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Itamar 
Franco, realmente, o nobre Senador Osires Teixeira me fez muito 
feliz esta tarde. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- A todos nós. 

O Sr. Lázaro Barboza (MOS - GO)- A todos nós, porque, 
em Goiás, até agora, o Movimento Democrático Brasileiro não tinha 
conhecimento de uma só candidatura senatorial pela ARENA em 
regime direto. 

O Sr. Oslres Teixiera (ARENA - GO) - O MDB nilo lê 
jornais. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- BiôniCos existem vinte 
candidatos em Goiás. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Também não é ver
dade, Excelência. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- V. Ex• sabe muito bem 
disso~ S. Ex• o nobre Senador Osires Teixeira aqui ficou oito anos, 
defendendo posições indefensáveis. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Ambas as afirmações 
de V. Ex• são inverdadeiras. V. Ex• não tem o direito de ocupar essa 
tribuna para fazer afirmações inverdadeiras. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar a 
campainha.) - A Presidência adverte aos aparteantes que solicitem 
autorização prévia ao orador que está na tribuna. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Sr. Presidente, não 
entendo mais nada, porque eu detinha o aparte que me fora concedi
do pelo orador na tribuna, Senador Itamar Franco, de Minas Gerais, 
entretanto, o nobre Senador Osires Teixeira, sem pedir licença, 
adentra pelo meu aparte. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- O abuso da inverda~ 
de me fez fazer isso. 

O Sr. Lázaro Barboza- (MDB- GO)- S. Ex~ não quis ou
vir-me. Vou repetir, devagar, solenemente; Parabenizo o nobre Sena
dor Osires Teixeira e parabenizo o povo do meu Estado de Goiãs, 
que vai te~ a oportunidade de ver andando, perambulando e comen
do a poeira dos caminhos, um candidato a Senador pela ARENA, 
porque, até agora, nenhum homem público da ARENA de Goiâs. 
havia se lançado candidato a Senador. 

O Sr._ Osires Teixeira (ARENA - GO) - Não é verdade, 
Excelência. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Os biônicos são mais de 
vinte. O nobre Senador Osires Teixeira, que aqui ficou oito anos, 
defendendo posições indefensáveis ... 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Não ê verdade tam
bém. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- ... perdeu o cantata 
com o interior de Goiás. Querp ter o prazer de rever S. Ex•, 
percorrendo o interior, de Xambioâ a Araguaína até Itajá, no Extre
mo Sudoeste, falando a linguagem que S. Ex• usa aqui no Senado, 
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inclusive fazendo defesas totalmente descabidas, do Governo, e ao 
arrepio dos interesses do povo de Goiás. Por exemplo, em vista da 
situação grave por que passa a agricultura e a pecuária, S. Ex'-, no 
seu aparte, acabou por enfatizar, aqui, e iria provar, que _a situação 
da agricultura e da pecuária não era tão ruins, como eu hãVia aqui 
anunciado. Vou pagar para ver, nobre Senador Itamar Franco, e vou 
ficar muito feliz com isso. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- V. Ex• me honraria 
com um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com muito Pra-
zer. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES) - Estou achando 
profundamente estranho e irónico. V. Ex.• faz um discurso, ou lê 
uma justificativa de projeto a respeito de juiz-de paz. O nobre Scn<J.
dor Lázaro Barboza, como muito bem salientou o nobre Senador 
Osires Teixeira, empurra deriiro de seu discurso assunto inteiramente 
impertinente, que é o processo de escolha de Senador, outróS tipos de 
eleição. V. Ex• fala cm juiz de paz e o seu ilustre coleg;a- de repre
sentação fula no juízo da guerra. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- E: V. Ex• fala em juízo 
espacial. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Seria meihor que 
V. Ex• retornasse aos limites regimentais, em que deve ser. contido o 
seu discurSo. A provocação partiu do Sr. Senador Lâzaro Barboza, 
que não tem condições eleitorais competitivas coni ô ·senador Osires 
Teixefnl, que --é u-m Seriador de prestígio, não _defendeu posições 
indefensâveis e tem aqui cumprido a Plenitude do seu dever, tem 
carreado benefícios para o seu Estado e é um homem público que 
honra o Estado de Goiás. -

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Eurico 
Rezende, primeiro V. Ex• diz que a minha fala é estranha e irônica. 
Não sei por qUe ·estranha e írônica a proposição, aqui, 'da eleição 
direta para juiz de paz. V. Ex• agora é meu censor. V. Ex• lembrou, 
oucro dia, na tribuna, Catão. Não sei se V. Ex• quer fazer o novo 
papel de Catão, não me permitindo que dê apartes aos llobres compa
nheiros do Senado, que me solicitam. ·o Senador lâzaro Barboza. 
não extrapolou com o seu aparte. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Mas fugiu do assunto. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- V-,--Ei' ne'm aqUi C:stãvã. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Nós falávamos 
em eleição direta e, ao contrário, o Senador Osires Teixeira foi quem 
trouxe a agricultura para o meu discurso e não o Senador Lâzaro 
Barboza. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Apenas para lembrar ao 
ilustre Líder da Maioria que ele é Líder do lado de lâ; ele não tem 
que censurar discurso do MDB. Mas o problema não é esse, é que 
V. Ex• falou num nome feio para o Partido do Governo; V. Ex• 
mencionou eleição direta. Evidentemente que para quem está com 
alegria, - eu diria, sesq-uipedal alegria - de ser nomeado 
governador, claro que vai estranhar toda a vez que se falar em elei
ção direta. E lembro aos candidatos a biõnicOs que aquela história 
que "estou cumprindo um dever", aquilo foi dito pelo Pedro: 
"Como ê para o bem de todos e felicidade geral da Nação." Aquilo 
são coisas passadas, não existem mais, não. Nós queremos eleição 
direta e, evidentemente, toda a vez que o Partido da Oposição fala 
em sufrâgio direto, universal e secreto, arrepia os arraiais do maior 
partido do Ocidente-. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- 1:. claro.~ comO se falar 
em corda em casa de enforcado. 

O SR.TTAMAR FRANCO (MDB ~ MG)- V. Ex• tem toda 
a razão, nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eminente Senador, 
V. Ex• há de me permitir, aqui, a interlocução triangular. 

0 SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Não precisa ser 
triangular não, nobre Senador. Eu Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (AREl"fA- ES)- A minha tese é ã de 
que, estando V. Ex' falando no restabelecimento do sistema de elei
ção de juiz de paz, o aparte do eminente Senador Lázaro Barboza foi 
impertinente e, por via de conseqUência, anti-regimental. Agora, 
quanto a observação feita pelo Sr. Senador Gilvan Rocha, devo dizer 
que a minha alegria não é só de hoje não. ~u tive quatro mandatos 
no meu Estado, e, das quatro vezes, por um generoso equívoco 
popular, eu fui o mais votado em todos os tempos- o mais votado 
em todos os tempos. Agora, o que aconteceu com o MDB, foi uma 
"zebra'' eleitoral. Graças a Deus, essa "zebra" eleitoral trouxe, para 
o Senado, elementos da melhor qualidade, porque, se o MDB 
confiasse em ganhar as eleições em 1974, o Sr. Deputado Ulysses 
Guimarães não deixaria que o Sr. Senador Orestes Quércia viesse
para cá, e o Sr. Tancredo Neves não deixaria que V. Ex• viesse 
dignificar a vida pública de Minas Gerais, aqui, no Congresso. De 
modo que foi uma "zebra" eleitoral da melhor qualidade, e que tem, 
aqui, dignificado o Congresso, com patriotismo - com exceção de 
urna, minoria aguerrida e sem compromisso com o Brasil, mas que a 
maioria esmagadora do MDB, naquela brilhante safra de 1974, 
quando o MDB não acreditava que ganharia a eleição- o fato ê que 
tudo isso nos çausa muita alegria. Mas devo dizer ao nobre Senador 
Gilvan Rocha que a minha alegria não nasceu de "zebra", a boa 
"zebra" que deu lá em Sergipe. Estou dizendo que foi uma surpresa 
agradá'~i::l para o Senador Gilvan Rocha e uma surpresa agradável 
par-a o Senado, mas eu nunca fui eleito pelo -"zebrismo", isto é, por 
aquilo que era imprevisível. 

O Sr. Evnndro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR.ITM1AR FRANCO (MDB-MG)- Pois nào. 

O Sr. Evandro Carrelnl (MDB - AM)- Nobre Senador Ita
mar Franco, quero agradecer, pela parte que me toca, a sorte zebrói
de, mas de uma zebra natural, resultado de um acasalamento 
natural. entre gametas naturais. Agora, o que me desonraria era ser 
resultado de um comportamento zebróideKbiônico, eletrônico. A nos
sa zebra, a zebra que nos trouxe aqui é uma zebra animal puro, 
resultado de todo o esforço genealógico, de todo um evoluir do ser 
vivo. Agora, vir ou ir para governo de Estado, e para Senatória, 
cavalgando uma zebra biónica, eletrônica, af sim, é que está o pejo: 
não cavalgar uma zebra natural. Mas, nobr_e Senador, e'!l_ não preten
do desviar o curso da sua propositura, e quero entrar nessa discussão 
poligonal, não tridimensional como quer o ilustre Senador Eurico 
Rezende, que, apesar de estar orbitando, apesar de estar com os 
tropismos galáticos, ainda continua tridimensional, ainda continua 
dentro da geometria Euclidiana, ainda não caiu na Teoria. dos 
Quanta, ainda não se tornou polidimensional. E eu quero entrar na 
discussão para dizer a V. Ex' que a sua propositura é de uma 
oportunidade a toda a prova. V. Ex' levanta uma tese, talvez nova, 
neste Senado. Seria justamente a eleição para a magistratura. Esta 
propositura de eleição para juiz de paz, que está consagrada no nos
so Direito, poderia ser, nesta reforma pretendida pelo Governo, 
poderia ser estendida à eleição para o Judiciário. Com isso nós 
resguardaríamos aquele temor que amedronta o Governo, a respeito 
da concessão dos predicamentos da magistratura a inamobitidade, a 
irredutibilidade, a vitaliciedade. Pois, havendo uma eleição para os 
magistrados, iniciar-se-ia a carreira na magistratura, através de uma 
eleição. Mas, quem seria candidato? Só poderia ser candidato a 
magistf-ado aquele que tivesse obtido notas suficientes num concurso 
de títulos e de provas, onde se exigisse,primafacie, o titulo de bacha-
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rei em ciências jurídicas e sociais. Seria uma maneira de encontrar
mos um modelo' para agasalhar a magistratura, num condicona
mento popular, porque o povo elegeria esses candidatos habilitados, 
através de concurso de títulos e de provas; o povo então escolheria 
esses habilitados, e estes teriam, então, acesso a uma carreira de 
magistrado. O povo, em determinada época, ratificaria ou retificaria 
essas eleições. Explico: no processo eleitoral norte-americano há um 
instituto que eles chamam de recall, que é uma rechamada. O eleitor 
pode cassar o mandato de um candidato; os eleitores podem cassar 
mandato. Se o voto v~ do povo, s6 o povo pode retirar este voto. 
Então, os americanos têm o instituto do reca/J, que é uma rechama
da. O representante que não se comporta diante de um programa 
partidário, diante dos compromissos assumidos para com o povo, o 
povo que o elegeu, no seu distrito, mediante uma petição de um certo 
número de eleitores, pode rechamar o candidato a uma eleição, para 
ver se ele ratifica ou retifica a sua eleição. ~o processo do racal/. Isso 
poderíamos fazer com a magistratura, e ficaria o Executivo eximido 
desse processo de aplicação de leis arbitrárias excepcionais, para 
corrigir os desmandos ou os desvirtuamentos do comportamento 
judiciário. Parabenizo V. Ex• e V. Ex• traz para o debate, com esse 
seu projeto, o anúncio de uma eleição para a magistratura. Repito, 
parabenizo V. Ex• nobre Senador, pelo invento, pela idéia genial 
que V. Ex• traz. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Evandro 
Carreira, eu é que incorporo, com muita honra, o aparte de V. Ex• A 
resposta de V, Ex• ao Líder da Maioria foi magiStral, não precisaria 
acrescentar nem um substantivo nem um adjetivo_a mais, Incorporo 
também a sugestão de V. Ex• relativamente à magistratura. E é in
teressante observar, Senador Evandro Carreira, o seguinte: quando 
havia o juiz de paz eleito- evidentemente como hâ agora, escolhido 
pelos governadores - em alguns lugares, esse juiz de paz praticamen
te substituia o juiz de direito em determinadas tarefas, evidentemente 
não todas, porque o juiz de paz não era qualificado a ser um juiz de 
direito. Mas, havia munidpios, e já há municípios, em que esse juiz 
de paz supria, às vezes, a ausência do juiz de direito. e com_muito 
prazer que incorporo, então, o apãrte, a sugestão de V. Ex• a meu 
pronunciamento. 

Ouço agora o nobre Líder Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA- PI)- Nobre Senador Itamar 
Franco, começo por dizer que, em princípio, concordo com a pro
posição que V. Ex• aca!Ja de oferecer ao conhecimento e à decisão 
do Congresso Nacional. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado 
a V. Ex• 

O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI)- Não concordo absolu
tamente com a emenda substitutiva ou aditiva proposta pelo Se
nador Evandro Carreira, porque ela importa no desconhecimento da 
realidade nacional. Mas, pedi este aparte a V. Ex• especialmente pa
i-a cumprimentã-lo, pãra loUVã.r -o-silitfã5à1ho;-nesra--cas-a~- V. -Ex.• 
estã sempre debatendo assuntos educacionaiS, na Comissão Técnica 
desta Casa, que é a Comissão de Educação e Cultura. V. l!·x• é autor 
de várias proposições importantes no calripO Jútídico. E; nesta tarde, 
acaba de nos brindar com um projeto de lei, que visa a disciplinar a 
escolha dos juízes de paz. Parabenizo-me, de coração, com V. Ex•, e 
se me permite gostaria de dizer: V. Ex•, brilhante engenheiro que é, 
está passando um quinau nos bacharéis do MDB desta Casa. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Helvídio 
Nunes, comecei agradecendo o apoio de V. Ex• ao meu projeto. Se 
não o conhecesse bem, diria até que V. Ex• está. ironizando um 
pouco, lembrando a_m_inha condição de engenheiro. Mas, conheço o 
seu caráter, conheço o nosso relacionamento e sei que V. Ex• é sin
cero nas suas palavras. Evidentemente, Senador Helvídio Nunes, nós 
todos recorremos à Assessoria. A Bancada do MDB, outro dia, foi 
brindada, aqui, pelo bacharel Senador José Sarney, falando sobre 
energia nuclear. Em verdade, nenhum de nós estranhou que o Se-

nado r José Sarney pudesse abordar os aspectos nucleares, falando 
em energia atômica, em ãtomo, em urânio enriquecido, porque, sem 
sombra de dúvida, S. Ex• estudou o assunto e poderia fazê-lo. 

Fico muito contente em ter o apoio de V. Ex•, porque reconhe
ç-otambémqueV. Ex~ ... 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA- PI)- V. Ex• me fez justiça e 
também faço justiça a V. Ex!>, lembrando que um dos grandes re
presentantes que o meu Estado teve nesta Casa foi um engenheiro, o 
Engenheiro Ribeiro Gonçalves. 

O SR. lTAMAR FRANCO (MDB- MG)- Mas, faço justiça 
a V, Ex• porque V. Ex• é, realmente, um Senador da ARENA que 
leva a sério o seu trabalho. V. Ex• é um homem que cumpre os seus 
deveres, razão pela qual, Senador Helvfdio Nunes, espero, na Comis
são de Constituição e Justiça, ter o apoio de V. Ex•, depois de anali
sar com mais cuidado o nosso projeto, examinando inclusive a suges
tão do nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço V. Ex•, no· 
bre Senador Cunha Lima. 

O Sr. Cunha Lima (MDB - PB) - .Intervenho no pro
nunciamento de V. Ex• não somente para me congratular e aplaudir 
o gesto~ a lembrança feliz da apresentação deste projeto, da institui
ção do juiz de paz, mas e principalmente para replicar uma acusação 
que nos foi" feita, aqui, Principalmente a nós cinco que estamos aqui, 
no momento, no plenário, de que viemos aqui como uma espécie de 
.. zebra'', expressão que é empregada popularmente na Loteria Espor
tiva. Mas, não foi isso. t que, em 1974, nós tínhamos direito e acesso 
ao rádio e à televisão, podendo levar a nossa mensagem ao povo, em 
todos os recantos da comunidade brasileira; onde quer que pudesse 
chegar o som de um rádio, a iniágeni e o"-som de uma televisão, lã es
tava a mensagem do Movimento Democrático- Brasileiro, e- a 
conscientizaçào do povo, naquele instante, foi que deu a grande e no
bre vitória ao MDB, em 1974. E o caso é tão evidente de que eles 
compreenderam que o resultado da nossa vitória foi o acesso ão 
râdio e à televisão, os meios de comunicação, que imediatamente na 
eleição seguinte cortaram o nossõ direito, de acesSo ao rádio e à tele
visão. Abram os canais de rádio e televisão para o povo e verão outra 
derrota fragorosa da ARENA em 1978. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Eu é que agrade· 
ço, Senador Cunha Lima. V. Ex.• _tem toda a razão, deixe o povo vo
tar, outras Zebras virãO aqui Para o -Sen-ado, para a Câmara dos 
Deputados, para os Governos Estáduais, para as Prefeituras e Capi
tais. 

Evidentemente, se o povo não vota, se o povo não participa nós 
não poderemos ter outras zebras conosco. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR.ITAMARFRANCO (MDB- MG)-Com prazer. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Ita
mar Franco, eu lamento que o nosso ilustre colega Senador Helvídio 
Nunes já se tenha retirado do plenário. Mas, o ilustre Senador que 
goza entre n6s de um conceito muito justo pela sua maneira cavalhei
resca, pela sua maneira tranqUila, seyena de conduzir-se nos debates, 
estaria dando um quinau nos bachareis de Ciências Jurídicas e So
ciais, como que a esconder uma intenção de nos indispor uns com os 
outros e obter, com isso, algum resultado. Eu lastimo esta maneira 
de proceder, essa técnica sub~rept[cia de argumentação. O fato é o se
guinte e esclareçamos de uma vez por todas: o MDB trabalha em 
equipe. V. Ex'é Vice-Lfder e tem responsabilidade de trãZer proje
tas. Evandro Carreira, por exemplo, não aceita projetar. e uma ma
neira de ver. Então, dentro da equipe já disse: não projeto porque 
considero o projeto maneira de coonestar um processo que, infe
lizmente, é falho, inverídico, ilusório e farsante. Desde que o projeto 
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do ilustre Senador Mauro Benevides, pretendendo regulamentar o 
art. 45 da Constituição, fo"í 'rec-haçado inominavelmente por esta 
Casa, sob o guante da Maioria, que eu constatei, confirmei e ratifi
quei esta minha posição. f: portanto, contra o rneu vezo, contra o 
meu comportamento projetar. Acho que sou mais útil no plenârio, 
atuando atravês de discursos, apartes, pronunciamentos, votos, que 
darão uma nova perspectiva para a problemâtica brasileira, para mi
nha Região, a Amazônia e, conseqüentemente, para o Estado do 
Amazonas. Acho que esta é: uma maneira de eu produzir. O que 
adiantaria eu projetar para que os projetas caíssem infalivelmente 
sob o cutelo indisfarçável, ostensivo e gritante da situação, que é 
indefectível, que é inexorável? Aquilo que não recebe o beneplácito, 
o referendum do Palácio do Planalto cai mortalmente, inapelavelmen
te. Não tem saída. Logo, era preciso que eu compactuasse com o 
Palácio do Planalto para encontrar apoio para meus projetas. Deixo 
de projetar porque sei que serão inócuos, improfícuos, que só pas
sarão e serão aprovados se conseguirem guarida no Palácio do 
Planalto. Como não vou ao Palácio do Planalto pedir guarida, não 
projeto. Está aqui explicado o ffi-eJ,i comportain.ertto peSsoal como ba
charel em Ciências Jurídicas Sociais. O nobre Senador infelizmente 
não entendeu que trabalhamos em conjunto, em regime de colégio. 
V. Ex~ é um V ice-Líder da nossa absoluta confiança. V. Ex• que é 
assíduo ao plenário, mas de uma assiduidade comprovada, tem a ~eu 
cargo esses projetas. São projetas do_ MtfB;--rlãO são seus- como 
V. Ex~ rri.uito bem disse- resultados, muitas vezes, de orientação de 
assessores, de orientação técnica. Portanto, esclareço mais uma vez: 
não cabe o argumento, na intenção de nos jogar uns contra os outros 
ou de nos diminuir. Trabalhamos cm regime de colégio, em regime 
de equipe. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Evandro 
Carreira, creio que seria até desnecessária a explicação de V. Ex• 
Não é V. Ex• um homem que traz projetas à Casa, mas tem feito prO
nunciamentos que honram o Senado Federal e o Estado de V. Ext
Nào chegou V. Ex', aqui, como uma zebra, coma diz o Senador Eu
rico Rezende, mas chegou pelo voto popular. E por esse voto V. EX' 
tem honrado a representação do Estado do Amazonas. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Pernlite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Itamar Fra-nco'? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -Ouço o nobre Se· 
nadar Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Itamar 
Franco, vim ao Plenário neste instante para, igualrrleni"e, coOgratÜ
lar-me com V. Ex' por sua iniciati"Va na formulação deste projeto de 
lei.' Sei que V. Ex' tem tentado, de todas as formas, deixar patente a 
sua preocupação, o seu desejo, a sua intenção de representante do po
vo, inovando na estrutura legislativa do País. No meu Estad_o, por 
exemplo, não há, na sua estrutura jurídico-eleitoral, a figura ·do juiz 

· de paz, mas, quero emprestar a minha solidariedade a essa sua inicia
tiva, porque vejo nela um alcance bem mais amplo e bem mais signifi
cativo; levar o povo a uma participação, pela manifestação da sua 
vontade, neste tipo de escolha. Começando pelo juiz de paz havere
mos de chegar, num futuro bem próximo, a escolher também os Go
vernadores e o Presidente da República. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito bem, no· 
bre Senador MaUro Benevides e espero ser mais feliz que V. Ex•, que 
não pôde aprovar o projeto, permitindo eleições nas capitais. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO)- Permite V. Ex• um 
aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Ouço V. Ex•, 
nobre Senador Osires Teixeira. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO) - TaritC)eu, pessoal
mente, nobre Senador, como de resto toda a Bancada da Aliança 
Renovadora Nacional, respeitamos a forma di! trabalho usada pelo 
Movimento Democrâtico Brasileiro, que é, segundo nos afirma o 

nobre Senador Evandro Carreira, um trabalho em equipe. Embora 
eu não esteja equipado de uma procuração do nobre Senador 
Helvídio Nunes, gostaria de dizer que o enfoque, levantado pelo 
nobre Senador Evandro Carreira, se constitui numa tremenda in
justiça contra um dos parlamentares mais sêrios desta Casa. Na 
verdade, quando quis o nobre Senador Helvídio Nunes dizer a 
V. Ex~ que V. Ex• teria dado um quinau nos nobres Senadores do 
Movimento Democrático Brasileiro, quis realçar o cuidado e a dispo· 
sição de V. Ex•- embora engenheiro de profissão- na vida e no 
trato com outros problemas legais, sobretudo esse referente .ao juiz 
de paz. A concluir-se, como concluiu o nobre Senador Evandro 
Carreira, fazendo injustiça ao nobre Senador Helvídio Nunes, seria o 
caso de concluir, eu tambêm, face ao aparte ainda há pouco dado 
por S. Ex•, de qUe o Senador Evandro Carreira, embora tivesse tido 
a idêia de apresentar projeto dessa natureza, antes de V. Ex•, não o 
fez porque é mais sabido do que V. Ex~ Diz S. Ex• saber que não hã 
chancela no Palácio do Planalto, e, então, não convém projetar, mas, 
apenas deixar para V. Ex• e outros inocentes, que existem, para feli
cidade nossa, em número muito grande no MDB, fazerem isso. No 
entanto, não cometo a injustiça de fazer essa conclusão, porque sei 
que quando S. Ex• falou que o MDB trabalha em equipe, trabalha 
de verdade. Quando V. Ex" respondeu ao aparte do nobre Senador 
Evandro Carreira, realçando a posição de S. Ex•, o seu trabalho, o 
seu desempenho nesta Casa, realçou tambêm a forma como S. Ex• 
veio para cá, através do voto direto. Devo dizer a V. Ex• que, evi
dentemente, todos os Senadores que aqui estão, para aqui vieram 
através do voto direto. Mas, nem por isso, devemos aceitar previa
mente a tese levantada por V. Ex• de que, quem para aqui vier, sem 
ser através do voto direto, mas pelo voto indireto, possa ter menos 
significação, possa ter menos qualificações, possa ser -menos Sena
dor, do que qualquer um que aqui esteja. V. Ex• conhece a história: 
a profligartitos a insistência .do Senador indireto, nós estaríamos 
condenando as maiores democracias do ocidente, que, como bem 
V. Ex• sabe, na· maiorí3. delas, usa-se a representação no S~_nado, 
através do voto indireto. V. Ex' esteja certo ~ e haverá de 
reconhecer no ano vindouro -tão dignos, tão vâlidos para a nação, 
tão importantes para o desempenho democrático, tão razoavelmente 
corretos na condução da coisa pública, serão os homens que para 
aqui virão, através do voto indireto, com tanto direito quanto o_ que 
tem V. Ex•, ou quanto tem o nobre Senador Orestes Quêrcia, que 
para aqui veio com 5 milhões de votos; ou ainda, como o nobre 
Senador do Estado do Acre, que para aqui veio com pouco mais de 
80 mil votos. Terão eles os mesmos direitos, as mesmas prerrogati
vas, porque defender o interesse nacional não seria prerrogativa 
nossa, senão de todos aqueles que detém a confiança da maioria do 
povo brasileiro. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG)- Senador Osires 
Teixeira, ao responder ao aparte do Senador Evandro Carreira! fiz 
justiça a S. Ex' que é, realmente, um grande Senador, cumpridor dos 
seus deveres. Creio que S. Ex• o nobre S-enador_ Evandro Carreira 
não cometeu nenhuma injustiç,a contra O Senador Helv1dio Nunes. 

S. Ext- destacou o trabalho de conjunto que o MDB tenta fazer 
nesta Casa. Evidentemente, o nobre Senador Helvídio Nunes, na sua 
fala, lembrou que um engenheiro apresentara esse projeto. S. Ex' 
não quer que eu fique aqui falando em teoria dos conjuntos ou na 
sequência infinita de frações! Evidentemente, não yim a esta Casa 
pãra ísto. 

Respeito a defesa de V. Ex• para o chamado Senador biônico, 
Senador Osires Teixeira. Mas, não é a mim que V. Ex'- terá que con
vencer a respeito do Senadl?r biônico. V. Ex'" terá que convencer, em 
praça pública, o povo brasileiro, dizendo por que se estão_ trazendo 
para o Senado Federal Senadores biônicos.- A mim V. Ext- não 
precisa convencer. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- A V. Ex• não precisa 
convencer, isto é ótimot V. Ex~ jâ está convencido. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- A mim V. Ex• 
não precisa nem tentar convencer, porque lamentavelmente nós va-
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mos tê·los aqui conosco. E digo a V. Ex•: mais triste ainda, é que o 
meu Partido aceite o Senador biônico no Rio de Janeiro. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO)- Não qUis fa:iCr essa. 
colocação, eminente Senador, porque não queria colocar o nobre Se
nador em dificuldade. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Não pense, nobre 
Senador Osires Teixeira, que V. Ex's vão impedir o debate sobre o 
Senador bi_ônico, porque vamos trazer aqui- se é que vamos trazer 
-o Senador biônico do Rio de Janeiro. Não. Vamos continuar a 
combater esse Senador, pertença ele ao ~DB ou pertença à Aliança 
Renovadora NacionaL 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex" um 
aparte'? 

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

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Nobre Senador Ita
mar Franco, é preciso que se esclafeça essa colocação feita pelo ilus
tre Senador Osires Teixeira. O problema da eleição indireta no Esta
do do Rio de Janeiro é um problema de competência da Convenção 
Nacional. Qualquer decisão de Diretório Regional não é definitiva. 
Iremos. nos reunir, em conClave nacional, para decidir o caso do Rio 
de Janeiro e asseguro a V, Ex• que não será aceita a bionicidadc flu
minense. O MDB não aceitará.! Nós iremos lutar com todas as armas! 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Governador, tam
bém não? ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nem Governador, 
nem lixeiro, nem Senador, nem lavadeira biônica. Não aceitaremos! 
Vamos lutar com todas as armas e dentes dentro da Convenção 
Nacional. O MDB não aceitará! Os brios civicos, democráticos e 
patrióticos-do MDB não podem aceitar esta convalidação do pacote 
de abril; não pode aceitar esse compactuar com uma ex.crescência 
institucional, que é a bionicidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Vale a observa· 
ção de V. Ex•, Senador Evandro Carreira. 

Mas, Sr. Presidente, vou encerrar: 
Desse modo, a nossa proposição não modifica Ato Institucio

nal, como pode parecer, num exame superficial - é pena que não 
possa modificar o AtO Institucional. Isto porque houve erro matéria, 
nominando o instrumento como Ato Institucional, quando se trata 
de Decreto-lei. Assím, esperO que sejã. aCÕihido o nosSo Projeto, 
considerando que_ o Ato Institucional, af. equivale a decreto· lei e que 
estando a matéria na área da Competência do Poder Legislativo, é 
normal a sua alteração por lei. Não se altera um Ato Institucional. 
Altera.se, modifica-se um decreto-lei, erradamente chamado de Ato 
Institucional. 

Em face dv exposto, esperamos seja aprovada a proposição. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!_ P_alm!.is.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de L 1. Rocque)- Com a pala
vra o nobre Líder Virgílio Távora, por cessão do Líder Eurico Rezen
de. 

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje, dispondo de mais tempo e já havendo, previamente, avisa
do ao eminente Líder do MDB de que assim procederíamos, vamos 
continuar a resposta ao discurso de S. Ex.• apreciando a Mensagem 
Governamental ãnua enviada a este Congresso em obediência a um 
preceito constitucional de todos nós conhecido. 

A última vez, não nos foi possível terminar a apreciação das crí
ticas referentes ao setor externo. Teremos; então, que nos deter ainda 
alguns momentos neste ponto, ao contrário de anãlises apressadas 
que houve, até por parte de órgãos de imprensa, no sentido de que 
anteriormente não estávamos procurando dar resposta aos pontos 
mais sensíveis da crítica. E vamos percutir justamente a afirmaÇão cj.e 
S. Ex~ que talvez, na área, causasse maior impacto. 

Diz S. Ex~ 

" ... embora a Mensagem não diga, em 1977 a taxa majs 
baixa paga pelo Brasil foi de 2% acima do London interban
king Borrowing Rates, "Libor", e a taxa mais alta foi de 
2,375% acima do "Libor". 

A Venezuela. faz pouco, fez empréstimo de USS 1,2 bi
lh1ío, pelo prazo de dez anos, com _ta;xa de 0,75%. A Malásia 
levantou recente empréstimo de US$ 400 milhões a somente 
3,4o/r: sobre a taxa "Libor". 

O Pais estã chegando à situação do viciado que para 
obter a droga paga qualquer preço? 

"Veja o Senado o que, em Londres, disse o Sr. Er'it Al
lan, administrador chefe da divisão latino americana do 
Lloyds Bank e Bank of London E South A_m(;:çica" 

Áí S. Ex~ faz a transcrição, em que lê; 
"O Bnisil poderia conseguir taxas mais baixas que as 

;;~tuais", contudo, "é filosofia .do governo brasileiro oferecer 
taxas mais altas para não ter dificuldades. Por isto, qualquer 
empréstimo ao Brasil sai facilmente. A colocação de novos 
bonus brasileiros vai ser uma delícia. Todos estão interessa
dos porque as taxas devem ser muito boa.s". 

"Veja o Senado"- continua S. Ex• "segundo a versão 
do banqueiro, não são os Bancos que exigem, ê o Governo 
Brasileiro que oferece taxas altas para não ter dificuldades na 
obtenção dos empréstimos externos." 

Está aí a citação do Business Week de 27 de fev.ereiro, no mesmo 
sentido. 

Então, Srs., vamos voltar ao assunto, não com palavras soltas, 
mas apresentando dados. E, comecemos pelo ano de 1977. EStes da
dos vão ser apresentados à Oposição, sãO - a[ alertamos à nobre 
Oposição - uma refutação total ao centrQ da idéia esposada pelo 
ilustre representante gaúcho. Para eles pedimos, então, toda atenção 
do MDB. Vamos apresentar dados que devem ser conferidos com -o 
maior rigor Passivei para- repetindo as palavras de S. Ex• o Sr. 
Senador Paulo Brossard - se errado estivermos nós, de público 
fazermos mea culpa. 

No início do ano de 1977, o Brasil tomava empréstimo basica
mente a um prazo de cinco anos para o setor privado. No setor públi~ 
co, a partir da primeira operação da AÇOMINAS,já se dividia o em
préstimo em changes, de cinco, seis, sete anos com carência de 30 me
ses, ou seja, dois anos e meio. Em junho estabeleceu-se uma carência 
mínima de 30 meses, independente do prazo final da amortização. 
Já no segundo semestre de 1977, verificou-se a aceitação dos merca
dos por aplicações de prazos ainda mais longos: os dois últimos em
préstimos do ano já foram levantados há 8 anos, com 30 meses de ca
rência. O aumento d_o prazo de carência e da amortização e aumen
tando a vida média do empréstimo, implica, indiretamente, na redu
ção do spread, antes praticado para prazos menores. b alegado o ca
so da Venezuela, mas na Venezuela integra a OPEP- Organização 
dos Países Produtores de Petróleo e, sendo assim, para o mercado ela 
tem a peel de produtora de petróleo conseguindo, em conseqüência, 
melhores condições que o Brasil. 

Face aos resultados da economia brasileira, em 1967,- vamos 
aqu·i resumir para poder chegar às nossas conclusões- Superavit da 
Balança Comercial na ordem de grandeza de 140 milhões de dólares 
após um déficit de 2 bilhões e 218 milhões em 1976 e de 4 bilhões e 
690 em 1974. Taxa de inflação declinante, no final do período, menor 
do que igual período anterior; nível de reservas recorde de 7,2 bi
lhões de dólares neste ano, estão obtendo condições mais favoráveis 
para seus empréstimos. 

Por exemplo, os dois primeiros empréstimos do ano foram le
vantados pelo prazo de dez anos: três de carência- portanto jâ em 
36 meses, spread de 2%, o qual antes era praticado para aquelas ope
rações de sete e de oito anos. 

As operações seguintes foram sempre levantadas com prazos fi
nais de amortização de dez anos, variando, gradualmente, de 2% a 
1, 78% para I ,31 4%, estando agora ao nível de I c 1,5%. 
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No caso de Itaipu, o empréstimo teve duaS lrauches uma de 10 
anos, 100 milhões de dólares.. .. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Quando for oportuno, 
pedirei um breve aparte. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer. 
Outro de 12 anos: 75 milhões- terminando só aqui a frase para en
cadear- ambas com o prazo de carência de 6 anos- e os spreads fo
ramjustamentede 1,7/8% e de 2%. 

A próxima operação, no valor de 250 milhões de dólar~s, prazo 
de dez anos, cinco de carência, portanto, passamos daqueles 30 me
ses para 60 de carência e um spread de l e 1,5%. 

Gostaríamos apenas de, como uma contribuição ao que aqui 
procuramos explicar, dizer ao eminente Senador pelo Rio Grande do 
Sul que há um pequeno equívoco em que lhe forneceu as informa
ções sobre os spreads pagos. Isto ê, a afirmativa de S. Exf de que pa
gamos no ano de 1977 uma mêdia de spreads superior a 2% fcií basea
da, vamos lhe fazer justiça, como as afirmativas que por sua vez 
desta tribuna pronunciamos, em dados por alguém cedido, S. Ex• 
não poderia adivinhar, como nós também. Mas, há um pequeno 
equívoco. No primeiro trimestre do ano passado- e vamos fornecer 
a S. Ex•, para não haver dúvidil, os documentos oficiais a --respeito, 
resumidamente- o spread foi de 1,9310864%. Não chegou a 2%, 
1,93% em números redondos. Mas, fomos ao perfeciÕniSin-o de dar a 
mêdia exata. 

No segundo trimestre, 1,9275139%,' no terceiro trimestre, 
1,9946031%, no quarto trimestre, 1,9575476%, o que dá Uma média 
poranodei,95%.Menosde2%. _ -- ------

Mais ainda, as openlções maiS carregadas, aquelas df:: spread 
maiores, foram justamente as de Resolução n<1 63, Tanto as do 
FIRCE 10 como as do FIRCE 20 tiveram, no primeiro trimestre, por 
exemplo, o FIRCE 10, a media do spread pago foi de 1,8448%; o 
FIRCE 20, 2,099%. Já a média dos empréstimo-s pela Resolução 
n9 63 foi de 2,096%. 

Para não cansar os ouvidos de S. Ex•, este ê outro dado quere
cebemos e que passamos às suas mãos. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Permite uma interven
ção? 

O SR. V!RGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Na realidade, 
os spreads que hoje _estamos pagando, em média, são menores do que 
2%, o que deve satisfazer bastante à Oobre Oposição. 

No momento, ouvimos o nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Como tive ocasião de di
zer a V. Ex• em sessão anterior, ouvirei o seu discurso, ou os seus dis
cursos, e aguardarei os dados que V, Ex• tem-me prometido, sem o 
propósito de discuti-los agora; até para que V. Ex• tenha tempo e 
tranqUilidade para fazer a sua exposição que, em momento próprio, 
há de ser examinada com os documentos prometidos. Apenas me 
permitiiia:--dizer, já que V. Exf e5tá abordando o problema do 
spread, que as revelações suas confirmam, exatamente, aquilo que foi 
dito: é que era possível obter empréstimos a taxas mais vantajosos. E 
isto não ocorria porque a filosofia do Governo brasileiro era pagar 
taxas mais altas para superar dificuldades. Pelo menos, foi o que li 
em declarações feitas por banqueiros. Mas, de qualquer sorte, ape
nas queria dizer isto, que ouvirei o seu discurso, como o anterior, e 
examinarei com o maior cuídado, com a maior atenção as suas pro
posições, bem como os documentos em que elas se baseiam. De qual-
quer sorte, por ora, só tenho palavras de agradecimento. -

O SR. V!RGIL!O TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente Se· 
nadar, os discursos nossru; anteriores jâ foram feitos chegar às mãos 
deV. Ex.'. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Um deles só! 

O SR. V!RGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O da Caixa 
Econômica também. Talvez ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não, o da Caixa não. 

0 SR. VIRG1LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Deve haver 
um pequeno equívoco ou extravio de correio, porque já fizemos man
dar o da Caixa Econômica e este último. Talvez tenha extraviado o 
da Caixa Econômica. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O primeiro não recebi. O 
segundo jâ, e aguardo ansioso o outro. 

O SR. V!RGIL!O TÁVORA (ARENA- CE)- Terminare
mos esta parte do comércio exterior e vamos atender ao pregão ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - V. Ex• permite um 
aparte, antes de entrar no outro setor? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com imenso 
prazer, concederemos o aparte a V. Ex•, eminente Senador, desde 
que concluamos a frase. 

Então, atenderemos ao pregão da Folha de S. Paulo qo.e, num 
artigo muito bem lançado, com o qual concordamos em sua forma, 
mas não no seu fundo, acha que procuramos ladear as questões. 
Não. Pode, atê, V. Ex• ter feito críticas, que as respostas, ou por 
insuficiência mental, ou por qualquer outra deficiência de nossa par~ 
te, não tenham estado à altura do ataque. Mas não estamos pro~ 
curando ladear. Vê V. Ex• que dividimos o discurso de V. E.x• em 
itens e, item por item, estamos' procurando apresentar aquilo que se 
nos afigura a verdade. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Por isso mesmo estamos 
aguardando que V. E;.;.~ conclua o seu discurso, para depois, então, 
fazermos um exame final. 

OSR. VIRGIL!O TÁVORA (ARENA-CE)- Pois bem. Ho
je, foi nos concedido, praticamente, uma hora para desenvolver o 
nosso pensamento. t:: uma generosidade sem par desse coração mara~ 
nhense, que vai nos permitir avançar muitíssimo na senda a que nos 
traçamos. 

Com prazer, ouviremos o aparte do eminente Senador por Mi
nas GeraJs, Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Senador Virgílio Távo
ra, não queremos perturbar o esclarecimento de V. Ex• ... 

O SR. VIR GIL! O TÁVORA (ARENA- CE)- Não perturba. 

O Sr. Itamar FraQco (MDB- MG)- Mas, agora ou numa ou
tra oportunidade V. Ex• citou o problema da Ferrovia do Aço. Ti
nha uma curiosidade ... 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (ARENA- CE)- Agora não. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Logo no in{cio, quando 
se referiu aos empréstimos à Ferrovia do Aço. 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (ARENA- CE)- AÇOMINAS. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - AÇOMINAS: V. Ex• 
tem razão. Gostaria de pedir a V. Ex• que, mais tarde, no final do 
seu pronunciamento, discriminasse esses empréstimos com referên
cia à taxa de juros e também prazo de carência. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Eminente 
Senador, dá~nos a impressão, salvo erro ou omissão, que esse assun
to foi percutido por nós há poucos minutos. Mas, repetiremos. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V, Ex• só mencionou a 
AÇO MINAS, a não ser que tenha me passado despercebido, Não 
ouvi qual foi o montante desse empréstimo, os juros e prazo de carên
cia. V, Ex• me perdoe, se, por acaso, mencionou esses itens. Tenho a 
impressão que V, Ex• apenas fez referência a um empréstimo em 
relação à AÇOMINAS. 

O SR. V!RG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• está 
coberto de razão, Aqui foi feita uma referência à maneira como foi _ 
feito o empréstimo. Mas, forneceremos tão logo possível suas 
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diferentes parcelas, Podemos dizer a V. Ex• que foi um empréstimo 
dividido em três tranches de cinco, de seis e de sete anos, com carên
cia de trinta meses, dois anos e meio. O valor de cada um 
forneceremos a V. Ex• tão logo os dados nos cheguem às mãos. 

Sr. Presidente, tocada a parte que diz mais respeito aos 
números, chegamos a outra, àquela em que o eminente Senador 
chama a atenção da Casa sobre dois assuntos que, a seu ver, inseri
dos na parte geral da Mensagem, carecem.de uma justificativa oficial 
pelas dúvidas que sobre eles são levantadas. Uma diz respeito à 
Saúde e outro, a Acidentes de Trabalho. 

Vejamos o que diz a Mensagem sobre Acidentes de Trabalho: 

"A prevenção de acidentes do trabalho apresentou em 
1977 lucro social apreciável, pela redução do total de aci
dentes em cerca de 400 mil, com referência ao ano anterior." 

S. Ex• naturalmente, no uso do direito de crítica, assim se 
expressa, na mesma página: 

"O Senhor Presidente da República afiança que, graças 
à prevenção, em um ano - 1977 - o número de acidentes do 
trabalho diminuiu em cerca de 400 mil. Será correta a 
assertiva presidencial ou nela existe jaça de monta 
semelhante, à apontada no tocante a mortalidade infantil?" 

Aqui, os números presidenciais não resistem nem 
mesmo à crítica apressada. Não h.á quem não perceba o fio 
da falácia articulada. 

Quem não sabe, por que força da Lei n? 6.367, art. 50,§ 
II, cabe à empresa pagar ao acidentado a remuneração 
integral do dia do acidente e dos 15 dias seguintes; quem não 
sabe que grande,número de acidentes é constituído Pelos cha
mados pequenos acidentes, os que, pela natureza leve das 
lesões, inabilitam o acidentado a alguns dias, até 15; quem 
não sabe que, por força do novo mandamento legal e não por 
causa da assoalhada prevenção, o INPS viu aliviado de 
grande massa de acidentes e acidentados; quem não ~abe que 
os pequenos acidentes, com lesões leves não são comuni
ca~os ao INPS, porque a empresa não tem interesse em fazê-

ACIDL:NTF.S CO TRAB.O.LHO 
1971 1871): 

. lo e a comunicação só é feita quando, pela gravidade da 
lesão, é previsível que o periodo -de afastamento do trabalho 
supere 16 dias; quem não sabe que a emp-resa não tem in
teresse em fazer a comunicação, que em nada a favorece e 
deixa "de comunicar acidentes pa-ra sonegar o conhecimento 
do seu índice real de SiniStio", fato oficialmente reconh-ecido 
pelo Ministro da Previdência, Sr. Nascimento e Silva, na 
Exposição de Motivos n9 19, de 20 de maio de 1976, 
encaminhada ao Congresso pelo Chefe do Governo quando 
da Mensagem 156, de lO de junho de 1976, que a encampou? 

De tudo isso, quem não sabe?" 

Afirmou Sua Excelência que, em resumo, na mensagem pre
sidencial, é dito, erroneamente, que o número de acidentes do tra
balho diminuiu em 1977 graças ao programa prevencionista executa
do pelo· Ministério do Trabalho, quando o certo é que, no enten
dimento de S. Ex!-, esse resultado é devido à circunstância de a Lei 
n9 6.367, de 1977, estabelecer que cabe ao empregador pagar a remu
neração do acidentado durante os primeiros quinze dias de seu afas
tamento do serviço. E muitas empresas não comunicam o acidente à 
autoridadé competente, o que leva as estatísticas a respeito do 
assunto serem irreais. 

E. uma síntese, não sabemos se feliz, do que V. Ex• afirma aqui. 
Ora, a verdade dos fatos é bem outra e muito diferente. 
A Lei n9 5.316, que vigorou de 14 de setembro de 1967 a }9 de 

janeiro de 1977, já estabelecia, 10 anos atrás, no§ 29 do art. 69, que 
era encargo da empresa pagar ao empregado, integralmente, a re
muneração do dia do acidente e dos IS dias subseqUentes, Para fur
tar-se a esse ónus. a empresa deveria optar pelo pagamento de uma 
CQntribuição substancialmente agravada a ponto de a imensa 
maioria dos empregadores preferir arcar com a desoesa em questão. 

Ainda no regime da lei anterior, isto é, da Lei n'i' 5.316, havia a 
taxação individual em beneficio da empresa que acusasse baixos índi
ces de acidentes, muito antes portanto, ressaltamos, da Lei n9 6.367. 
Então, havia, à época, o interesse real de alguns empresários oculta
rem pequenos acidentes a fim de preservar a tarifação individual que 
lhes trazia vantagens pecuniárias de vulto. 

A seguir incluiremos o quadro relativo a acidentes do trabalho: 
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Em 1971, ocorreram 1.330.523 acidentes em 7.764.486 trabalha
dores, ou seja, 17,14%; em 1972, ainda com a lei anterior, L504.723 
acidentes em 8.148.987 trabalhadores. 

A partir de 1972, o Governo da União lançou o PlanO Nacional 
de Valorização do Trabalhador em que aparecia, em posição de des
taque, a campanha de prevenção de acidentes do trabalho, que sedes
dobrou, de imediato, em duas etapas: a primeira, a de conscientiza
ção popular sobre a importância da prevenção de infortúnios labo
rais e, a segunda, a de formação e especialização de técnicos de saúde 
ocupacional (Mêdicos do Trabalho, Engenheiros de Segurança, 
Enfermeiros do Trabalho e Supervisores de Segurança.) 

Semelhante programa teve, como inspiração, as melhores 
experiências estrangeiras qUe sempre demonstraram ser indispensá
veis, num esforço nacional para prevenção de acidentes do trabalho, 
que a população tome consciência da gravidade do problema, pois, o 
acidente do trabalho tem múltiplas causas que se situam na empresa 
e fora dela. 

Enquanto a própria comunidade era sensibilizada para desempe
nhar seu papel nesse magnífico programa, o Ministério do Trabalho, 
através da FUNDACENTRO, iniciou a formação em massa dos 
têcnicos de saúde ocupacional que, em 1972, não chegavam a dois 
mil em todo o País, cujo quadro transcrevemos: 
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No biênio 73/74, formaram-se 2.643 Médicos do Trabalho; 
1.748 Engenheiros de Segurança; 7.779 Supervisores de Segurança e 
1.215 Auxiliares de Enfermagem, num total de 13.423 profissionais. 

Em 1975, esse número se elevou a 25.975 ..,.... quase o dobro 
daquele biênio; em 1976- mais 6.846; e em 1977--5.743, o que nos 

leva ao total de 51.987 mêdicos do trabalho, engenheiros de seguran
ça, supervisores de segurança e auxiliares de enfermagem do traba
lho. 

Quando a ininterrupta campanha de orientação~ ou melhor, de 
mobilização do povo brasileiro para a campanha de prevenção de 
acidentes começou a apresentar seus primeiros resultados positivos e 
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quando os cinqUenta e tantos mil técnicos de saúde ocupacional pas
saram a atuar em dezenas de milhares de empresaS do país, operou
se- dentro da mesma lei, isto é, segundo o mesmo -regi. me e, portan-

to, não havia mudança de atitude de empresário perante o acidenta
do e nem da empresa - espetacular reversão nos indices de acide_n
tes, conforme quadro abaixo: 

:: ~ ;,=:~.\T/,~-~ ~:;,.: IX .\Çirii::i'.;"(é:S 
l::M 1\E~.C\ÇÀO :\0 :-:t:;\:E::\0 :x. Trti\CAl..HADO;::ES 
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15.57% 
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Em 1974, 1.796.761 acidentes em 11.537.094 trabalhadores ou 
15,57%, quando em 1972 o percentual fora de 18,47%; em 1975-
I .916.187 acidentes em 12.996.796 trabalhadores ou 14,74%; 

O Sr. Gihan Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex• um aparte, 
nobre Líder? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pois não. Ou
vimosoapartedeV. Ex• 

O Sr. Gilvan R9eha (MDB - SE) - Nobre Senador, queira 
V. Ex• me desculpar mas, segundo a imprensa, V. Ex• chegou muni
dado de dados do Governo, e nós, pobres Senadores do MDB, sem 
ter essas delícias de ass~ssoria ~stamos. aqui, mais ou menos ataba
lhoadamente, pegando alguns dados, e por isso mesmo vai a justifica
tiva de uma pergunta inicial, para ver se cabe um aparte. V. Ex• men
cionou, mesmo por cima, alguma coisa sobre mortalidade infantil? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Mortalidade 
infantil serâ o outro capitulo que abordat:emos. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)~ Então aguardarei. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente Se
nador, V. Ex• fala que: viemos, aqui, municiados de dados. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Eu não. A Imprensa. 

O SR. VIRG!L!OTÁVORA (ARENA -CE)- V. Ex• conhe
ce nosso Gabinete e vê mudas e erectas as 'nossas assessorias. Quais 
são? Quando muito uma organização em pastas que pode não ser 
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perfeita, mas que atende às necessidades do Vice-Lider para assuntos 
eccinõmicos, de tudo que se publica sObre o assunto que, percutido 
por V. Ex•s ou pelos principais jornais da terra, aí estã a merecer um 
comentârio e uma resposta. Essa é a nossa _grande assessoria. 

Não gostaríamos de deixar de dar esse e~clarecimento ao emi
nente e combativo Senador por Sergipe, Convidando-o, até, a partici
par dela porque a Maioria não é egoísta, pelo menos o seu Vice-Li~ 
der para assuntos económicos. 

Em 1976 a 1.743.825 acidentes, para 14.945.489 trabalhadores. 
ou 11,6%. Em 1977, o ano questionado, 1.614.750 acidentes, para 
16.589.605 trabalhadores, ou 9,79%. Portanto, apresentando, a par~ 
tir do índice de 1972, uma redução do lndice de acidentes de pratica~ 
mente 50%, enquanto a força de mão-de-obra dobrava neste mesmo 
período. 

O milagre não ocorreu porque nenhuma lei física foi desrespeita
da. O que houve foi uma admirável prova da capacidade do povo 
brasileiro, para realizar tarefa que, para muitos, se apresentava irrea
lizãvet. 

Centenas e centenas de professores universitârios, e de nível mê
dio, de escolas oficíais e privadas de todos os Estados da Federação, 
foram convocados pelo Ministério do Trabalho, por meio da 
FUNDACENTRO, para participar do gigantesco esforço de forma
ção de médicos do trabalho, de engenheiros, supervisores de seguran
ça, bem como o treinamento de milhares-de dirigentes sindicais e de 
trabalhadores em técnicas prevencionistas, praticamente, 20.000 em 
todo o Pais. 

__ Ao mesmo tempo que esse exército de especialistas de saúde 
ocupacional penetrava, vitoriosamente, nas empresas brasileiras, o 
râdio, a televisão e a imprensa não deixaram de cumprir seu papel na 
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conscientização da comunidade sobre o que lhe cabia fazer na em
preitada que tinha e tem o inexcedível objetivo de proteger a sadde e 
a vida do homem no trabalho. 

Além disso, as Campanhas anuais de prevenção de acidente 
(CANPATs) promovidas pela Subsecretaria de Segurança e Medi
cina do Trabalho se desenvolveram, com êxito, em muitas cidades de 
todos os_ estados do país. 

De tudo que expusemos há pouco, depreende-se que, jâ. ao tem
po e determinados empresários tinham interesse pecuniário em ocul
tar pequenos acidentes, o índice de acidentatidade passou a declinar: 

lsto é o que frisamOS bem: já no tempo em que eles tinham in
teresses pecuniários em ocultar pequenos acidentes, o índice d~ 
acidenta&Hidade passou a declinar. Em 1974, 15,57%, em 1975, 
14,74%eem 1976,11,60%, -

Ora, nesse período vigorava a lei n'í' 5.316 e não a lei n' 6.367 
que o eminente Senador Paulo Brossard aponta como a causa da re-
dução dos acidentes. A lei n'í' 6.367 só entrou em vigor a 1'~ de janeiro 
de 1977. E, nesse ano, tivemos 1.614.750 acide]ltes em 16.589.605 
trabalhadores ou 9,79%. 

Resumindo, antes e depois de 19 de janeiro de 1977 o número de 
acidentes do trabalho só passou a diminuir quando o Governo da 
União lançou seu programa que esboçamos anteriormente. 

E, agora, Sr. Presidente, uma contradita formal, para a qual 
solicitamos a atenção dos eminentes Senadores Itamar Franco e 
Gilvan Rocha. 

O Sr.Itamar Franco (MDB- MG)- Estamos prestando aten
ção. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Hã um 
equívoco lamentãvel na afirmação do eminente Senador pelo Rio 
Grande do Sul. 

Nenhuma missão da OIT_ ~steve no país para investigar as 
causas do "milagre" de tenacidade e de inteligência de um povo. Re
presentantes desse organismo internacional têm realmente visitado 
nosso país para manifestar sua admiração pelo que foi feitO e como 
foi feito no prevencionismo laboral e, também, para colher 
elementos que devem ser divulgados no estrangeiro como subsídio a 
programas semelhantes em países que se encontrem num mesmo estâ
gio econômico e cultural. 

A última missão da OIT que esteve em nosso País foi para paf
ticipar de reuniões conjuntas de representantes do Ministério do Tra
balho, do PNUD, da FUNDACENTRO e do Banco Mundial visan
do à instalação de um Centro Técnico Nacional de Prevenção de 
Riscos Profissionais, empreendimento que vem a ser o primeiro a ser 
financiado, em todo o mundo, por aquele Banco. Esta circunstância 
revela o grau de confiança de entidades internacionais nas autori
dades brasileiras responsáveis pela proteção do homem no trabalho. 

Por derradeiro, temos a declaração do preclaro Senador Paulo 
Brossard de que, na mensagem presidencial, se diz por equívoco que 
em 1977 ocorreram menos 400 mil acidentes que em 1976. 

A este respeito queremos dar um esclarecimento interPretativO 
da estatística sobre o assunto. Aquela cifra se refere ao ano de 1976 e 
não a 1977. O Ministério do Trabalho fez uma projeção do percen~ 
tua! de 1975 sobre o ano de 1976 (aplicação de 14,74% sobre o mí
mero de trabalhadores de 1976) o que nos levaria a um total- em 
números redondos - de 2.200.000 acidentes, o que daria uma 
diferença para menos de_ aproximadamente 450 mil acidentes. Por ou
tras palavras, se em 1976 tivéssemos o mesmo percentual de 1975 
(14,74%) teriam ocorrido aqueles quatrocentos e tantos mil acidentes 
que felizmente, não vieram a acontecer. 

Finalmente, sob o império da Lei n'~ 6.367 agora em vigor, as 
empresas não têm qualquer interesse em esconder acidentes do 
trabalho. Pelo contrário, procuram fazê-lo para que o tNPS possa 
dispensar ao empregado o tratamento médico que, de outra maneira, 
lhe seria recusado. 

Essas as explicações sobre o tópico referente a acidentes do 
trabalho. 

Para que dúvida não paire, anexamos um quadro com os 
acidentes de trabalho de 1971 até 1976, tendo como font~ o INPS, e 
no ano de 1976, bem explicado, essa diferença a que aludtmos: outro 
com o custo dos acidentes de trabalho no Brasil, de 1972 ate 1976; 
Quadro com a percentagem de acidentes em relação ao núme:o de 
trabalhadores, desde 1971 até 1977. Verificar-se--â qu~, a parttr de 
1974, há um decréscimo progressivo dessa taxa de ae1dente de tra
balho. 
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Finalmente, a incidência de acidentes ocorridos no Brasil, em relação ao número de segurados abrangidos por aquela lei, primeira 
citada, de n'» 5.316/77, que vigorou até o ano passado. 
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E é de nomear afinal os técnicos em medicina, higiene e seguran
ça do trabalho, formados de 1973 a 1977, por discriminação de pro
fissão e por prazos de 12 meses, isto é, anualmente. 

Sr. Presidente, não gostaríamos de terminar esta parte, sem pro
testar, anexos a nosso pronunciamento documentos produzido por 
Roberto Raphael Weber da Subsecretaria de Segurança e Medicina 
do Trabalho, do Ministério respectivo, apresentado ao Colóquio 
Franco-Brasileiro sobre Reinserção Social dos Incapacitados Físi
cos, versando sobre os progtama:~rbrasileiros em prevenção de riscos 
profissionais, em que a nobre Oposição encontrará farto material 
para a sua documentação. 

Passamos, então a outr:õ-j:fonto, objeto de séria crítica do emi· 
·nente Senador Paulo Brossard, aquele reclamado pelo Senador por 
Sergipe: mortalidade infantil fulcro de toda a crítica de·s. Ex• quan
to a Mensagem Governamental, parece-nos, se cingiu a ver, tomado 
como referência uma cidade: São Paulo. "Como se o que ocorresse 
na grande capital valesse para todo o País. E o que é particularmente 
grave, confronta a mortalidade ocorrida em um ano, 1973, com a 
verificada no mês de outubro de 1977 ." E conclui: "que a mortalida
de infantil em São Paulo declinou de 94 para 54." 

Diz S. Ex• que o Presidente da República comparou o melhor 
mês de 1977 com o ano de t 973, e continuando: "o pior relativamen
te à mortalidade infantil na capital paulista, quando chegou a 94 por 
mil. E em exercício escolar, se esse processo fosse utilizado por estu
dantes, ele não lograria aprovação, por revelar inteiro desconhe
cimento das regras mais elementares do método científico. Não sei o 
que devo dizer, quando esse expediente é empregado pelo primeiro 
Magistrado, dirigindo-se à Nação, através do Congresso." 

Sr. Presidente, 

Passo a responder às críticas a-à-Governo e o faço com grande 
prazer. 

Se a Oposição exige maiores esclarecimentos sobre a melhoria 
observada no País no que concerne às taxas de mortalidade infantil, 
seria conveniente voltarmos ao passado, precisamente a 1960, quan-

do nas principais capitais brasileiras de 1.000 crianças nascidas vivas, 
morriam 102,8 crianças antes de completar um ano de vida. 

A esta época, o sistema de notificação deixava mufto a desejãr ·e 
só era possível coletar-se dados das principais capitais. 

Hoje, graças aos novos formulários de Atestado de Óbito ím
plantados pelo Ministério da Saúde, a coleta de dados tem melho
rado substancialmente, permitindo um diagnóstico que se não é per
feito, é mais realista da situação. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador'? 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (ARENA- CE)- Deixe-nos fa
lar mais um pouco, logo em seguida daremos o aparte para V. Ex• 
contraditar-nos. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

Negar que as ações governamentais não estão tendo efeito na 
redução da mortalidade infantil ou lançar suspeitas sobre a validade 
dos dados apresentados está dentro dos padrões dos que somente sa
bem utilizar os dados estatísticos por diletantismo. 

Realmente cotejam-se as estatísticas brasileiras com as interna
cionais para diminuir sempre os países em desenvolvimento e jamais 
para valorizar as ações de saúde que em muitos casos são realizadas 
sem o respaldo dos políticos em suas respectivas áreas de influência. 

O País, com grande sacrifício, vem vencendo uma batalha 
desigual contra a probreza, a descrença e a ignorância, inclusive de 
gente inteligente. Já em 1970, a mortalidade infantil era de 96,0 por 
mil nascidos vivos, havendo uma melhoria ·apreciável. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Onde, Ex•? 

O SR. VIR GIL! O TÁVORA (ARENA- CE)- Em 1970. 

O Sr.Itamar Franco (MDB- MG)- Onde, Ex•? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- No Brasil. 
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Sr. Presidente, 
Infelizmente, as estatlsticas desde 1940 têm demonstrado uma 

tendência significativa e objetiva no referente à queda de mortali
dade infantil. 

Dizemos infelizmente porque esta queda não agrada e não serve 
(desculpe-nos a ênfase) a chavões históricos, muitas vezes utilizados 
nesta Casa, onde a Oposição sistematicamente estigmatizava as 
ações governamentais, penalizando o Governo com críticas não 
muito judiciosas. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• _um aparte, 
agora, nobre Senador Virgílio Tâvora? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- !amos entrar, 
agora, no caso de São Paulo, mas concedemos o aparte a V. Ex• 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - t para estranhar, profun
damente, que V. Ex•, segundo a imprensa- repito- veio muni
dado do Palãcio do Planalto e espero que V. Ex' não receba isso 
como um insulto ao trabalho de V. Ex•, que todos recoohecemos. ~ 
notícia do jornal, e, afinal de contas, V. Ex• é do Governo, dele 
merecendo confiabilidade, portanto, é natural que receba esses acer
vos e informações. Mas, eu dizia que estranhava profundamente a 
qualificação dessas informações, porque o que V. Ex• disse, ou 
melhor, o que a assessoria governamental mandou para V. Ex• se 
choca em gênero, e, principalmente em número, com a publicação 
Anuário Estat{stico do Brasil-1974, da Divisão Nacional de Epide
miologia e Estatística da Saúde, documento oficial de que farei 
questão de mandar uma xerox para V. Ex•, a fim de que possa reme
ter ao Palácio do Planalto. Pelos dados, que são os mais atuais que te
mos, publicados em 1974, temos que a taxa de mortalidade infantil 
aumentou nas seguintes capitais: Belém, São Luis, Fortaleza, Natal, 
João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Brasília, o que significa 
quase 80%. E tem mais, Ex•, dado recentíssimo, referente à Cidade 
de Campinas, do Estado louvado como está ganhado a guerra da 
mortalidade infantil. O semanário Cidade de Bragança, fazendo um 
levantamento em cemitérios, revelou que, ouça bem Ex•, perto de 
50% dos sepultamentos no cemitério local correspondeu, de julho a 
setembro de 1977, a crianças de zero a 5 anos de idade. V. Ex• sabe 
que o problema de mortalidade infantil e-eScândalo internacional, e 
os dados fornecidos a V. Ex•, de maneira nenhuma, se harmonizam 
com os do Governo, próprios da Divisão Nacional de Epidemiolo
gia e Estatística da Saúde. Acho que V. Ex• deve fazer um veemente 
protesto aos que têm sonegado dados a V. E_x•, mandando os de 
1970. Voltaremos ao assunto, em discurso que estamos elaborando. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente Se· 
nadar, responderíamos a V. Ex• com poucas palavras: vamos confe
rir os dados apresentados: os seus e os nossos. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE. Fora do microfon~.)- Quem 
os deve conferir é o Governo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - São Paulo, 
como V: Ex~s bem sabem é a megalópole onde os_ problemas se 
avolumam e onde brasileiros de todas regiões se concentram no 
esforço para o desenvolvimento do País. 

A área metropolitana de São Paulo constitüi-se--em-excelente 
écran onde se visualizam rapidamente os mais agudos problemas na 
ârea de saúde, mas também serve para avaliar as mudanças positivas 
ou negativas decorrentes das ações governamentais. 

O espelho dado por Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República reflete realidade complexa e incontestável, e dificil de ser 
entendida por aqueles que não querem acreditar no real e apelam 
para fantasia. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- ES)- Perdão, Excelência, mas 
não apoiado! 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite _outro aparte, Ex•? 
(Assentimento do orador.) V. Ex•, que vai ser governador do seu 

. Estado, deve estar entristecido, porque a região metropolitana de 
Fortale):a é trágica em aumento da mortalidade infantil. Se é fantasia 
enterrar os nossos meninos, a tragédia é muito maior;Excelência. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- A fantasia 
apresenta dados que se contradizem !:Om aquilo que conhecemos, 
pois até provado a nós não seja verdade, temo-los como tal. 

Sr. Presidente, os dados de São Paulo nãO _representam exerci
cios de simulações estatísticas ·e nem exorcismo sobre modelos 
matemáticos. 

O ac~tuado descenso das taxas de mortalidade infantil aouais 
verificadas, ao redor de 18% entre 75/77, tem suscitado uma série de 
hipóteses na tentativa de explicar tal comportamento. 

Tentando contribuir para o esclarecimento da questão o Grupo 
Especial de Análise Demográfica (GEADE), da Coordenadoria de 
Anâlise de dados da Secretaria de Economia e Planejamento do Esta
do- de São Paulo, diga-se - fez um levantamenteo discriminando 
a mortalidade infantil por suas principais causas e verificou-se que 
além da queda da taxa de mortalidade infantil como um todo, as cau
sas que mais influenciaram n·a citada queda foram as doenças do apa
relho digestivo e réspiratório. 

Isto significa que 
1
houve melhoria nas condições de saneamento 

básico e dos nlveiS de !'munização. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite um aparte, no
bre Senador? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) -c Com todo o 
prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Estou quebrando o 
propósito que havia declarado a V. Ex•, que era o de ouvi-lo sem 
aparteá-lo, para não interromp~ o seu trabalho. Mas, peço licença 
para ponderar ao eminente colega quanto ~à comparação, feita pela 
mensagem, de um ano com um mês, 'relativamente a um aspecto. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Logo no co
meço já mostramos isso, 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Por amor de Deus! Se a 
mensagem compara<;se o ano de 1977 com o de 1973- já disse c vol· 
to a dizer- apresentaria um resultado favorâvel. Mas, era pelo me
nos uma comparação de entidades homogêneas, ano com ano, embo
ra o mais correto fosse comparar o ano de 1977 corno imediatamen
te anterior. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) -J;'minente Se
nador, ê o que vamos fazer agora. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Mas, deixo isso de lado. 
O que não posso aceitar é que, num documento dessa relevância, 
primeiro lugar, se selecione uma cidade, e em segundo, se compare 
um mês do ano de 1977 com todo o ano de 1973. E, ainda tem mais. 
Aludi-me a isso no meu discurso. Tenho conhecimento, não ignoro o 
trabalho que foi realizado em São Paulo - excelente trabalho, belo 
trabalho, louvável trabalho- e que produziu estes resultados. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Ainda bem 
que V. Ex• reconhece. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não, ainda bem não, no· 
bre Senador! Reconheço, e isso está no meu discurso. Porque quan
do examino um problema não- tenho preconceito. Ainda tive ocasião 
de dizer no meu discurso que, "se tempo tivesse, e a ocasião fosse 
própria, diria algo sobre este problema, como ele pode ser resolvido, 
e não regatearia aplausos ao que foi feito pela administração local" 
- pâgina 7 do meu discurso. Realmente foi feito um belo trabalho, o 
que mostra, aliás, que esse problema tem solução. E o trabalho lá rea
lizado - se não estou enganado - sob a supervisão do Seçretário 
Roberto de Cerqueira César, foi tanto de ordem médico-higiénica co
mo de ordem de engenharia, de saneamento, de correção e saneamen
to da água. De modo que os resultados no ano de 1977, na capital de 
São Paulo, foram melhores do que os do ano de 1976, e muito melho-
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res do que do ano de 73, porque este foi o- pior. O que não me parece 
correto, num documento desta importância, é que se' compare os da
dos de uma única cidade, e, mais do que isto, que se escolha um mês 
de um ano - o de 1977 - e se estabeleça uma comparação com todo 
o ano de 1973. Peço desculpas a V. Ex• por ter interrompido o seu 
discurso. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Desculpas, 
não. Nós pedimos desculpas a V. Ex' pelo discurso ter sido feito de 
forma não tão brilhante quanto o ataque, e ter merecido tão poucos 
apartes de V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar a cam
painha.) - A Presidência adverte ao nobre orador que o seu tempo 
já se acha esgotado. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB -RS)- O que não quer dizer que 
não serâ devidamente examinado em tempo próprio. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O que só darã 
prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite um minuto, nobre 
Líder? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Serâ V. Ex• 
atendido. Vamos responder ao eminente Senador Paulo Brossard em 
duas palavras, e, depois, dar~Ihe-emos o aparte, com todo o prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) -Serei breve, pois sei da 
angústia de V. Ex• pelo tempo. 

O SR. VIRG(LI TÁVORA (ARENA- CE)- O que dissemos 
é que a mensagem não contém inverdade no que diz. Há uma baixa 
da mortalidade infantil, como um todo, no Brasil e em São Paulo, e 
principalmente na capital. Vamos anexar todos os dados comproba~ 
tórios. A nossa profissão de otigem nos obriga muito a raciocinar, 
como penso que também o faz o Senador Itamar Franco, à base de 
números. Damos os números, procuramos interpretá~los. 

Mas, antes de mais nada, já é lugar comum, -nesta Casa, 
expormos os números que possuímos, tradutores de uma situação, 
de uma conjuntura, a Casa, e pedimos a nobre Oposição que os veri
fique, cotege-os, para, em função de um acordo sobre a veracidade 
ou não, sobre a confiabilidade ou não, sObre a acordância ou não, 
desses algarismos, sobre esses algarismos, podermos, então discutir. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Permite, E-xcelência, o 
minuto prometido'? 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Polsnão_ 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Apenas para reafirmar que 
a Oposição jamais disse que o Presidente mentiu, em números 
referentes à mortalidade infantil. Os números que Sua Excelência 
apresenta, referentes àqueles dados pinçados, são verdadeiros. 
Agora, o que arrepia o Senado da República, e Principalmente os 
médicos do Brasil, é a generalização pretendida por um dado. É uma 
escamoteação da verdade. E vou mais adiante: por que que isso in
comoda tanto ao Governo? Porque índice de mortalidade infantil é o 
índice social mais respeitável, inclusive acolhido por economistas do 
maior gabarito. Porque nortalidade infantil envolve renda, 
alimentação, higiene, educação, saneamento básico, escolaridade, 
moradia etc. Então, o que a Oposição continua a insistir é no 
pinçamento de um dado que se confronta com a brutal realidade de 
números do próprio Governo. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Muito bem! 
V. Ex', então, teima em que não se diminuiu globalmente. .. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Não !"O Brasil, Ext 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- ... no Brasil, a 
mortalidade infantil. Nós afirmamos o contrário. Um dos nossos 

números deve estar enganado. Não afirmamos que em todas as capi
tais haja diminuído: mas no Brasil, como um todo, sim. E não há 
aritmética, se esses números que temos às mãos são verdadeiros - e 
até prova em contrário os consideramos,- que digam o contrário. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Estimaria receber esses 
números, Ex~ 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- A exemplo do 
que procedido com o eminente Senador Paulo Brossard que 
presenteado foi, V. Ex.', com um pouco mais de boa vontade da 
Taquigrafia, receberá mais uma cóp-ia. Nada temos a esconder. 

As doenças do aparelho respiratório comumente associadas a 
outras doenças infecto-contagiosas, tais como sarampo e 
coqueluche, tiveram redução substancial, graças aos programas de 
if!lun!_zaçã_o e ativa participaçüo da comunidade. 

As doenças· infecciosas e parasitárias- estamos nos referindo a 
São Paulo- que em janeiro de 1976 eram responsâveis por cerca de 
43% das taxas de mortalidade, em janeiro de 78 estavam reduzidas a 
20,5%. Da mesma forma as doenças do aparelho respiratório _que em 
janeiro de 1976 significaram 22,3% das causas, em 78 estavam reduzi
das a 12,6%. 

Não estamos analisando outubro, apresentamos dados em janei
ro, o mais desfavorável, quando as taxas de mortalidade infaritil 
alcançaram os valores mais altos, mercê a condições sazonais, mais 
desfavoráveL 

Realmente, passar um período tão curto de 36 meses de uma ta
xa de mortalidade infantil (Global) de 103,5% para 62,7% é algo de 
espetacular e inovador que perturba aqueles que costumeiramente se 
deleitam na análise das curvas inflacionárias neste País. 

Sr. Presidente, nobres Colegas, diremos que com atenção ê aco
lhído o pregão do eminente Senador representante do Rio Grande 
do Sul e Líder da Oposição. 

Anexo a nosso discurso, o trabalho da Coordenadoria de Análi
ses de Dados do Estado de São Paulo, sob o título: "Mortalidade In
fantil em São Paulo, I 976 a 1978"; óbvio, até ) 977, da,dos: 
1977/1978, previsão; em que se verifica o decesso, como S. Ex• dese:
jãri-ã ver descriminado da mortalidade infantil no Municipio de São 
Paulo, no mês de janeiro de 1976, no mês de janeiro de 1977 e nomes 
de janeiro de 1978- este, repetimos, como previsão. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Sabe V. Ex• que o Brasil 
não é só São' Paulo, mas Fortaleza, Aracaju e todo o Nordeste. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sabemos 
perfeitamente. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Estamos aguardando os da
dos brasileiros, que V. Ex• nos prometeu. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA -CE)- Mais ainda, 
an-exaremos a evolução das taxas da mortalidade infantil, nas capi~ 
tais brasileiras, nos anos de 40, 50, 60 e 70, em que se vê, desde o 3)10 

de 40- faremos a série desde o ano de 40. 

Divisão de Estatística do DNES do Miil:Istério da Saúde. 

MaiS ainda: taxa de mortalidade infantil, por mil nascidos vivos, 
nos municípios das capitais brasileiras, nos períodos de 1965 até 1974 
-Divisão de Estatística do DNES, Ministério da Saúde. 

Mais ainda: Taxa de mortalidade infantil, por mil nascidos vi~ 
vos, nos municíplo~ das capitais dos Estados brasileiros, agrupados 
por grandes Regiões. Série: 65 até 74~ - Divisão de Estatística do 
DNES do Ministério da Saúde. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar a cam
painha.)- A Presidência encarece ao nobre orador que dê conclu
são ao ·seu discurso, pois o tempo regimental que lhe era destinado jâ 
se escoou. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Concluire
mos, Sr. Presidente 
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Mais ainda: taxa de mortalidade infantil, por mil nascidos vivos, 
em alguns países e vãrios Continentes, nos períodos de 1966 a 1970-
todo mundo gosta de fazer as comparações- tê-las-à. 

Concluindo, Sr. Presidente, queremos dizer que a Mensagem é 
feita da maneira como o seu respOnsável acha que ela melhor possa, 
sintética ou analiticamente, apresentar um quadro. Su_a Exc_elência o 
Senhor Presidente da República, tomou a cidade de São Paulo, no 
caso da mortalidade infantil, por ser, justamente a megalópole que 
apresenta os maiores problemas no Brasil. Acho que, dentro daquela 
síntese, no geral, das primeiras páginas apresentadas, toinar como 
base a maior cidade do País. Poderia ter tomado outra. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Poderia ser tomada a 
região do Cariri, de V. Ex~. que tem os mesmos problemas que São 
Paulo, mas, segundo V, Ex•, São Paulo tem mais problemas que 
Cariri, em saneamento, etc. 

O SR- VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Como pode
ria ter tomado Recife, Fortaleza. Mac:, quem fez a Mensagem foi o 
Senhor Presidente da República, e não V. Ex•s 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Escolhendo melhor os 
dados. 

O SR- VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Não, porque 
preferimos mostrar, ante a alegativa de V. Ex•s, de que era um dado 
escolhido o que possuímos do Brasil. Foi dito, também, nos Aciden
tes do Trabalho - está recordado, voltando um pouco ao início de 
nossa oração, que era uma escamoteação, devida à entrada em ação 
de uma lei, e mostramos que a lei anterior jâ continha o mesmíssimo 
dispositivo, e que, portanto, o qiie dizem os matemáticos é que: as 
condições sendo as mesmas, a série sendo homogênea, a comparação 
poderia se dar. 

Sr. Presidente, atendo à solicitaÇão de V, Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Apenas um 
instante, por favor. 

Com algum trabalho, ordenaremos todos esses dados e, assim, 
como passamos, por antecedência, antes que saísse no Diário do 
Congresso, às mãos do nobre Uder da Minoria aquele discurso 
citado, procuraremos, no mais breve espaço de tempo, ordenadas as 
notas taquigrâficas, fazer todos esses dados chegarem ao conheci
mento e às mãos da nobre Oposição para contestâ-los, se puder. 

Ouvimos o aparte do nobre Senador Ita_mªr Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Apenas para continuar 
estranhando a escolha de São Paulo em relação ao índice de mortali~ 
dade infantil, porque quando a Oposição escolhe, como foi o meu 
caso, o índice do custo de vida de Belo Horizonte, V. Ex.-. .fftandou 
que eu me referisse ao índice do custo de vida do Rio de Janeiro. 
Evidentemente, o Governo procura escolher o índice mais baixo,. 
tanto do custo de vida como do índice de mortalidade infantil. 

O SR. V!RGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Eminente 
Senador, V. Ex• é engenheiro e, portanto, sabe que quando se 
apanha uma série homogênea de números extrafdos de condições 
que diferem, apenas, na variável tempo, sendo as demais constantes, 
nós estamos procedendo a uma avaliação séria de t,J.Ul fenô_m..M9 que 
se dã em uma determinada região. O Senhor Presidente da República 
escolheu São Paulo - vamos repetir novamente - como uma 
megalópole em que os problemas são problemas, também, em 
termos ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Faz soar a 
campainha.) 

O SR- VIRG[L!O TÁVORA (ARENA - CE) - Dois 
segundos, Sr. Presidente, terminamos. São problemas em termos 
macroscópicos e como tal, for8m enfrentados e estão sendo 
procurados resolver pela atual administração federal ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Só estranho que um 
Senador do Nordeste se refira tanto a São Paulo nessa escolha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Tem a maior renda per 
capitado País; evidente que seja. 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (ARENA - CE) - E tem os 
maiores problemas do País. Só podemos discutir sobre fatos 

·contestados por V. Ex•s 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB -SE) - Desculpe-me a heresia ao 
Nordeste. 

O SR. VIRGIL!O TÁVORA (ARENA CE) 
Sr. Presidente, a V. Ex•, os agradecimentos pela tolerância na hora. 
Aos nobres Senadores da Oposição, a paciência com que ouviram o 
arrazoado da Maioria. Era o que ttnhamos a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. V!RG!LIO 
TÁVORA. EM SEU DISCURSO: 

COL0QUIO FRANCO-BRASILEIRO SOBRE 
REINSERÇÃO SOCIAL DE INCAPACITADOS FISICOS 

De 30 de janeiro a 2 de fevereiro de 1978 

BRAS lUA- DF 

PROGRAMAS BRASILEIROS EM PREVENÇÃO 
!JE RISCOS PROFISSIONAIS 

Roberto Raphae/ Weber 
Subsecretaria de Segurança e Medicina 

do Trabalho Ministério do Trabalho 

Com o encargo de representar o Ministério do Trabalho neste 
Seminário, cujo ternârio é ligado aos problemas de reabilitação, e 
considerando que, no Bra5il, esta ârea é da responsabilidade do 
Ministério da Previdência e Assistência Social, consideramos justi~ 
ficâ.vel expor o que se faz dentro da ârea de responsabilidade do 
Ministério do Trabalho, em especial da prevenção de acidentes e ris
cos profissionais. Nos últimos 4 anos, a mercê de uma série de medi~ 
das de ordem governamental, a participação de técnicos de âmbito 
empresarial e de trabalhadores, de entidades de classe e sindicais as~ 
sim como comunitárias, permitiu ao Brasil mudar a tendência ascen~ 
dente que vinha sofrendo em termos de índices de acidentes do traba~ 
lho. 

-Até 1968, o Seguro de Acidentes do Trabalho se encontrava 
praticamente na mão das Seguradoras Privadas e foi somente a par~ 
tir deste ano, quando foi estatizado, que houve condições de ter esta
tísticas que espelhassem a realidade. 

Para analisarmos o desenvolvimento dos programas brasileiros 
em prevenção de acidentes e riscos profissionais, devemos tecer algu
mas considerações prévias, que se fazem necessárias para melhor 
entendimento e compreensão das dificuldades em sua implantação e 
na colheita de resultados positivos como os que foram conseguidos. 

A extensão territorial do Brasil, cujos 8.511965 km2 e mais de 7 
mil km de costas apresentam uma diversificação de características· 
geóeconómicas, sociaís, climáticas, exige a aplicação de metodolo~ 
gia própria a cada região, que iso13.da~ são maiores que muitos países 
da Europa juntos. 
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BRASIL PARA COMPARAR COM A SUPERFICIE 
DEALGUNSPAISES 

Brasil 
França 
Espanha 
Itália 
Suécia 
Alemanha Oc. 
Grã-Bretanha 
Portugal 
Suíça 
Japão 

Extensão 

8.511,965 km' 
551.607 km' 
502.511 km2 

301.266 km' 
449.793 km2 

248.455 km' 
130.363 km' 
88.740 km' 
41..288 km2 

369.813 kml 

N'i" de vezes que 
cabe no Brasil 

15 X 

17 X 

28 X 

19 X 

34 X 

65 X 

96 X 

206 X 

23x 

O Brasil ê o 5<? País do mundo em extensão territorial; se consi~ 
derarmos em área contínua, ê o 4'1' colocado - pois os EUA in
cluem o Alasca e Havaí. 

NãÕ havia cursos de especialização em Segurança e Saúde 
Ocupacional até 1973, e existia um cOõtingente mínimo de 
Engenheiros de Segurança, Médicos do írabalho e Enfermeiros de 
Segurança do Trabalho que eram, na sua quase totalidade, au
todidatas. Raras Escolas de Engenharia e Medicina incluíam nas 
seus currículos de graduação noção de Segurança, ou Medicina do 
Trabalho, e raras eram as instituições de ensino para qualificação 
profissional que incluíam noções de prevenção de acidentes do traba
lho. 

O Ministério do Trabalho e Previdêncía Social (MTPS) en~, 
globava ambas as áreas, conforme o demonstra seu título, mas, ~or 

!forças dos encargos da Seguridade Social, esta absorvia quase que 
totalmente as atividades deste Ministério, relegan:do os problemas da 
área do trabalho praticamente a plano secundário. 

Assim, a primeira medida do atual Governo foi de separar o 
MTPS em dois outros: o Ministério da Previdência e Assistência 
Social- MPAS, responsável pela Previdência e Assistência Social e 
o MínistéiiO do Trabalho - MTb, que assumip plenamente, então, 
as responsabilidades das áreas do trabalho. Em termos gerais sua 
estrutura é a 'seguinte: Formação de Mão~de-Obra, Política de 
Emprego e Salário e Relações do Trabalho; este último item engloba 
Segurança e Medicina do Trabalho, Proteção do Trabalho, 
Promoção Social e Assuntos Sindicais. 

Desde o início das atividades do novo Ministério do Trabalho, 
como seu primeiro titular, o Ministro Arnaldo Prieto desenvolveu 
um plano de ação global, baseado em uma política eminentemente 
educativa, e é:l.esenvolvida em base de conscientização, motivação e 
treinamento, em todos os níveis profissionais e da cOmunidade. 

Na área da qualificação profissional, onde jâ desenvolviam sua 
ação educativa, o SENA(- aprendizagem industrial- e o SENAC 
-aprendizagem comercial, foi aplicada uma politica de incentivos 
para o treinamento dentro da empresa, que possibilitou ao 
empresário descontar estas despesas, em dobro, do lucro tributável 
do imposto sobre a renda, até o limite de 10%. Seu sucesso pode ser 
demonstrado no quadro anexo. 

Entidade 

PIPMO 
SENA! 
SENAC 
SENA R 
Empresas (Lei n"' 6.297) .. 
TOTAL ........... .. 

1975 

473.658 
472.527' 
459.552' 

1.275. 737 

(1.1) 

1976 

474.056 
502.900 
511.500 

452..129 
1.790.585 

(1.2) 

1977 

416.995 
550.ooo• 
556.00.0* 
250.000* 

1.497.007 
3.3.30.002 

(1.3) 

• 1.1- do total foram deduzidos 130.000 trabalhadores preparados p<:lo SENA! e SENAC 
em conv.etlio com o PIPMO. 
• 1.2- idem, idem, no total de 150.000 trabalhadores. 
* 1.3- os dados do SENA!, SENAC e SENA R referentes n 1977 são estimativos (por 
projcçlo). 

Foi ainda criado, na ârea de treinamento, o SENA R- aprendi
zagem rural - que jâ desenvolve sua atividade em pratica:mente 
todas as Unidades da Federação, e que, apesar das dificuldades 
inerentes a um programa de treinamento rural em Pais de 8,5 
milhões de km 2, se desenvolve com sucesso assegurado. 

Nc Brasil, os índices dos acidentes do trabalho, tanto em núme
ros relativos como absolutos, desenvolviam um crescimento constan
te. 

Anos 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974. 
1915 

INCIDENC!A DE ACIDENTES OCORRIDOS 
EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE SEGURADOS 

ABRANGIDOS PELA LEI N• 5.316/67-1968/1975 
BRASIL 

Acidentes % de acidentes 
ocorridos Massa segurada s/ massa segurada 

488.697 3.520.061 13,88 
1.059.296 7.057.895 15,01 
1.220.111 7.284,022 16,75 
1.330.523 7.764.486 17,14 
1.504.723 8.148.987 18.47 
1.632.696 10.956.956 14,90 
1.796.761 11.537.024 15,57 
1.916.187 12.996.796 14,74 

Fonte: Cciordenção de Planejamento da SSS. 

Apesar de contar com legislação específica, não contava o país 
com Técnicos em Segurança e Medicina do Trabalho em número 
suficiente para que pudessem dar assistência técnica ou fiscalização. 
Assim, em [973, iniciou-se um programa chamado PNVT - Pro
grama. Nacional de Valorização do Trabalhador-, que em sua Me
ta IV- tratava da formação de técnicos acima referidos. Com recur
sos e supervüoão técnica do então MTPS, foi atribuída à 
FUNDA CENTRO- Fundação Centro Nacional de Segurança, Hi
giene e Medicina do Trabalho, órgão vinculado a este Ministerio, a 
coordenação e execução de cursos de especialização para Erigenhei
ros de Segurança e Médicos do Trabalho, através de convênios com 
Universidades, Escolas de Engenharia, Escolas de Medicina, e de 
Supervisores de Segurança e Auxiliares de Enfermagem do Trabalho 
(técnicos de nível médio), com instituições de ensino profissionali
zante, Escolas Técnicas e de Enfermagem, etc. 

Com base na experiência dos dois anos de PNVT- Meta IV, 
foram reestruturados, já no novo Ministério do Trabalho, os conteú
dos programáticos, procurando dar a maior objetividade aos cursos, 
adequando-os à realidade do desenvolvimento industrial e emPreSa
rial brasileiro, e visando à preservação da integridade ffsica e mental 
de nossos trabalhadores, ao mesmo tempo em que não se descuidava 
da melhoria da produtividade, e adequando os programas dos cursos 
às peculiaridades das várias regiões do país. Assim reformulado (' 
programa de formação de técnicos dos vàrios níveis, foi dada conti· 
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nuidade aos cursos, procurando a sua interiorização em todo o 
território brasileiro, de forma a que se desenvolvessem, como ativi
dades de rotina de pós-graduação, especialização e formação. Até 

dezembro de 1977 foram preparados 51.987 técnicos em Segurança e 
Medicina do Trabalho, e1:1ja distribuição podemos ver no quadro 
abaixo. 

TfiCNICOS PREPARADOS EM SEGURANÇA E 
SAÚDEOCUPACiONAL 

I973 a19'i7 · 

Especialistas 

73/74 

Médicos Trab. 2.643 
Eng' Seg. Trab. 1.748 
Enf. Trab. 38 
Aux. Enf. Trab. 1.215 
Superv. Seg. Trab. 7.779 

Total 13.423 

Com este contingente de técnicos, houve condições de pôr em 
execução a legislação exigindo das empresas com mais de cem empre
gados a contratação de Engenheiro de Segurança, Médico do Tra
balho, Enfermeiro do Trabalho, Supervisor de Segurança e Auxiliar 
de Enfermagem do Tfabalho, dependendo do nú.mero ~e empre
gados e do grau de risco da empresa. 

Dentro da preocupação de que seja levado a todos os nfvels o 
papel educativo do Ministério do Trabalho, foi desenvolvido um pro
grama dentro das entidades sindicais, mais exatamentc cu~so'S' 

básicos de prevenção de acidentes para lideres sindicais e trabalhado
res sindicalizados da.s ãreas urbanas e rurais, tendo sido treinadõs 
mais de 20.000 a partir de 1975. 

Quanto às Comissões Internas de Prevenção de Acidentes que 
eram obrigatórias apenas para as empresas indusfrlã:is, passaram a 
ser obrigatórias desde 1977, para empresas de qualquer atividade. e a 
partir de cinqilenta trabalhadores, sendo-lhes assegurado o direito de 
estabilidade relativa na empresa, enquanto for membro da CIPA; e, 
no sentido de dar as melhores condições aos seus membros, a empre· 
sa deve proporcionar curso aos mesmos, de prevenção e análise de 
acidentes do trabalho. 

Quanto à ârea empresarial, tem sido realizada progra-mação dC 
seminários e simpósios setoria-is nas su'as entidades e associações de 
atividades, com programas específicos de prevenção global de perd~s 
e acidentes, e de inspeções nas empresas sempre se iniciando aS 
mesmas com vistas a dar orientação técníca, e motivando,· em nfVil 
do empresário, gerencial e de mestria, a todos os problemas ligados a 
Segurança e Saúde Ocupacional. 

Como exemplo do interesse das atividades' empresariais, cita
mos o I Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes na Co~tru
ção- I CONPAC, que foi realizado em 1976, em base tfipartit.e, em 
conjunto com os sindicatos patronais da indústria da construÇão, 
sindicatos de trabalhadores e o Ministério do Trabalho através da 
Subsecretaria de Segurança e Medicina do Trabalho- SSM-z:. Em 
1977, foi realizado o I Simpósio Nacional de Higiene Industrial, 
entre o SESI, que é mantido pela ãrea patronal, sindicatos de 
trabalhadores e o Ministério do Trabalho- SSMT. 

Ainda em 1977, foi realizado o I Simpósio Nacional de Análise 
e Controle dos Riscos Profissionais na Indústria Química e Farma
cêutica, promovido pela Federação dos Trabalhadores na Indús
tria Química e Farmacêutica de São Paulo, Sindicato Patronal e 
Ministério.do Traba!l1o- SSMT. - · 

Estão previstos, _entre outros eventos, para 1978, ã.s-_fêailZaçÕes 
do II CONPAC -ent maio próximo em Fortalezá, ·cêafá',- do 

Número de Form•dos 

1975 I976 1977 Total 

4.306 1.723 1.196 9.868 
5.215 1.613 1.702 10.278 

. _282 162 138 620 
. 1.689 1.316 1.012 5.232 
14.483 2.032 1.695 25.989 

25.975 6.846 5.743 51.987 

Simp-óSio Naciorial de Prevenção de Riscos Profissionais na 
COnstriiçiio Naval, no Rio de Janeiro, de 5 Simpósios Regionais 

. ·sobfe ·Medicina do Trabalho e 8 Seminâdos Regionais sobre 
Prevenção de RisCos Profissionais no Piauí, Pará, Bahia, Paraná, 
Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catãrina, Brasflia, São Paulo 
(intet:ior). ~tes liltimos eStão sendo desen.volvidos de forma a inte
grar toda a comunidade local, não só a àrea governamental estadual 
e mUflicipal;<::omo-tamhém, as.cmpresas, os trabalhadores, escolas e 
entidades. de classe, etc. E como encontro máXimo da área, realiza·se 
anualmente o.-Congrcsso. Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trab3.1ho' __: _CONPAT, que terá no ano em cUrso o seu XVII Con
greSso;· a se realizar em São Paulo. Durante este encontro, são 
õtganizadoS paralelamente aos trabalh:os normais como confe
rênc_iafl:, · inesas. redondas •.. painéis e temas liv!es, outras atividades 
como cursos, em vários níveis, sobre vários aSsuntos -de Segurança, 
Higiene e Medicina do-Trabalho, possibilitando aos participantes do 
Congresso aprimorarem os seus con·h,ecimenots em áreas específicas. 

Cabe mencionar o programa de .envolvimento dos universitários 
através de trabalho corúunto entre o Ministério do Trabalho -
MT~. Projeto _Rondo_n, CEBRÁE (Çentr.o BrasileirO de Assistência 
Geiencial à Pequena e Média Empresa), em que os estudantes de últi· 
mo ano, de áreas de graduação como Medicina, Engenharia, Direito, 
Serviço SOcial, Sociologia, são treinados em cursos básicos de pre
venção de. riscos profiSsionais e·, acompanhados e supervisionados 
por monitores especialmente treinados, assumem a responsabilidade 
de orientar, por 2 (dois) meSes, pequenas empresas de até 100 em
pregados, permitindo, assim, criar metodologia para melhor desen· 
volver assistência técnica à pequena empresa: 

Quanto à Agricultura, encontram-se em desenvolvimento pro
gra~as-pitoto em S EStados brasileiros, 'com vistas a c:onscientiiar os 
pioprietirios rurais em todos os níveis para desenvolver paralela
mente programas junto às associações e cooperativas rurais, assim 
corno sindicatos rúrais patronais e de trabalhadores, envolvendo a 
comun'idade através de todos os meios à disposição na área rural e 
indo ~·té à rede escolar. 

Quanto à legislação específica sobre Segurança e Medicina do 
Trabalh-o, foi elaborada uma revisão da mesma por comissão de alto 
nfvel, que, após entrega do trabalho ao Presidente Ernesto Geisel, foi 
por este e·ncaminhada como anteprojeto de lei ao Congresso Na
ciQnal que, após estudo~ apreciação e apresentação de emendas, 
devolveu ao Presidente da República que o sancionou como a Lei n~" 
6.514:· ·. 

·.·. 
,.,_, .... ' 
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Esta nova lei trouxe alterações substanciiis, em critérios de 
normalização, irispeção e fisCalização e valores de multas. 

Por outro lado permite uma flexibilidade muito grande em ter
mos de revisão periódica da regulamentação ou alteração de normas. 

Quanto à assistência técnica, a FUNDACENTRO, através de 
convênios com o Ministério do Trabalho, tem desenvolvido intensa 
ação que se tem expandido com a criação dos 4 Centros Re
gionais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Esplrito Santo, e pretende, durante o ano em curso, criar 
mais 5 CentroS. 

Através do Projeto do M;nistério do Trabalho com o Banco 
Mundial e PNUD, será desenvolvido o Centro Técilico Nacional em 
São Paulo, com condições de equipamento em instalações especiali
zadas em Segurança, Higiene e Medicinado Trabalho. 

Cabe citar ainda um programa do Ministério do Trabalho de 
grande repercussão não só social como humana, que é o programa 
de incentivos para a alimentação do trabalhador na empresa, em 
que, após ser apresentado projeto de refeitório com condições de 
alimentação e refeições com balanceamento adequado, assim como 
quantificação calórica e que fO{- aprovado no Ministério do Tra
balho, as despesas poderão ser deduzidas, em dobro, do lucro tri
butãvel do imposto sobre a renda, até o limite de 5%. 

Como decorrência de todos estes programas e projetas, de todo 
o desenvolvimento das campanhas maciças de mo.tivação e 
conscientização que foram até à utilização de órgãos como imprensa, 
rádio, televisão e cinemas, verificou-se, a partir de 1976, pela pri
meira vez no Brasil, uma redução dos índices de acidentes do tra· 
balho, tanto em número_ relativos como absolutos, e que manteve, 
em 1977, a tendência de uma curva francamepte descendente, apesar 
do crescimento vegetativo da força de mão-de-obra, que podemos 
verificar pelos quadros abaixo. 
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Como conclusão do exposto, podemos afirmar que quando o 
Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, enfatizou o papel eminente
mente educativo do Ministério do Trabalho, realmente demonstrou 
que, tomando a Educação como ponto de lança, é possível conseguir 
resultados não só alentadores - como francamente positivos; que o 
Ministério do Trabalho, como elemento de orientação e assistência 
ao empresârio e ao trabalhador em primeira instância pode conse
guir o que não foi conseguido, em anos passados, através de uma 
ação primordialmente fiscalizadora e punitiva. 

MORTALIDADE INFANTIL EM SÃO PAULO (1976-78) 

Não consiste novidade a afirmação de que a mortalidade infan
til de uma população mantém estreita relação com seu grau de desen
volvimento ecohômico-social·e cultural. Tanto é assim que esta tãxa --

de mortalidade é um dos indicadores considerados mais fiéis inter
nacionalmente, para caracterizar o nível de vida de uma comunidade. 

Assim é que, ·se justifica plenamente toda discussão surgida 
recentemente em torno do decréscimo nos níveis de mortalidade 
infantíf-Para o Estado de São Pauto especialmente nos iíltimos três 
anos. 
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O acentuado descenso das taxas de mortalidad.e infantil anuais 
verificados, ao redor de 18% entre 1975(77, tem suscitado uma séríe 
de hipóteses na tentativa de explicar tal comportamento. No entan
to, esta tarefa não tem sido fácil devido às dificuldades em quariüfi~ 
car todo este complexo de relações que finalmente determinam os ní
veis de mortalidade infantil. 

Tentando contríbuir para o esclarecimento da questão, o 
GEADE, Grupo Especial de Análise Demográfica, da Coordenado
ria de Análise de Dados da Secretaria de Economia e Ptanejamento 
do Estado de São Paulo fez um levantamento discriminando a mor
talidade infantil por suas principais causas. A idéia seria verificar se a 
redução da mortalidade infantil se concentrava em algumas causas, 
especialmente naquelas mais sensíveis a melhorias senitârias decor
rentes de políticas de saúde. Para tanto, tomou-se como área de estu
do a Capital, que representa nada menos que 35% dos óbitos infantis 
do Estado, e ainda, devido à_sua situação de ãrea mais exposta a 
mudanças conjunturais econômicas e políticas de saúde. Os dados 
utllizados correspondem ao mês de janeiro, que tradicionalmente 
apresenta o nível da taxa de mortalidade infantil mais elevado 
(103,48; 93,82 e 62,69 por mil nascidos vivos, respectivamente para 
os anos de 1976, 77 e 78), e que apresentou, também, os descensos 
mais significativos deste período {39% entre janeiro de 76 e janeiro de 
78). 

O procedimento adotado foi o do cálculo de taxas de mortali
dade infantil por cDusas de morte (I) com base nos resultados oficiais 
no ano de 1976 e os atestados de óbitos referentes às ocorrências na 
Capital em janeiro de 1977 e 1978. 

[I) E~ la Tax.1 define-se pela relação: 

n• de ôbitos infantis por causas 
de morte y (d<l mê~ de janeiro 78) 

n• do: nascidos vivos (do mês de 
janeiro 78) -
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Os resultados obtidos foram: 
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Os resultados das Taxas de Mortalidade Infantil (TMI) segundo 
os principais grupos de causas de morte na Capital revelam: 

Município de São Paulo: 
}9) Que houve uma redução em todos os grupos de causas de 

morte para todos os anos, sendo que esta acentua-se entre janeiro de 
1977 e janeiro de 1978. Desde togo, este é um indicador de uma 
melhoria geral nas condições de sâude da população. TAXAS DE MORTAtiDADE IIWANTIL SEGUNDO 

AS PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE EM 
JANEIRO DE 1976, 1977e 1978 

29) Que os dois grupos de causas de morte de maior peso no 
total destas taxas são o das doenças do aparelho respiratório e das 
doenças infecciosas e parasitárias. Estes grupos foram responsáveis 
-por 63% dos óbitos da Capital em janeiro de 1976 e 53% em janeiro 

'de 1978. Portanto, é à significativa redução nas causas de morte pÕr 
Principais Causas 

Perinatais 
Doenças do Aparelho Digestivo 
Doenças do Aparelho 

Respiratório 
Doenças Infecciosas e ParaSi~ 

tá rias 
Neoplasias Malignas 
Doenças das Glândulas Endôcrl-

nas, Nutrição e Metabolismo 
Doenças do Sistema Nervoso e 

Orgãos do Sentido 
Doenças do Aparelho Genito-

Urinário 
Infecções da Pele 
Anomalias Congênitas 
Acidentes, Violências 
Causas Mal Definidas 
Outras causas 

Total 

janeiro 
1976 

19,05 
0,46 

22,27 

42,76 
0,12 

5,53 

1,78 

0,40 
O, I I 
4,20 
0,58 
5,30 
0,92 

103,48 

janeiro* 
1977 

18,26 
0,63 

19,29 

39,89 
0,1 I 

-4,05 

0,80 

0,23 
0,17 
3,20 
0,68 
4,74 
1,77 

93,82 

janeiro* 
1978 

18,59 
0,27 

12,59 

20,47 

1,55 

1,23 

0,05 
O, I I 
3,54 
0,38 
3,05 
0,86 

62,69 

doenças nestes grupos, respectivamente 39% e 49%, que se pode credi
tar, fundamentalmente, a redução ocorrida nas TMI no mês de 
janeiro de 1978. 

39) Dentro destes dois grupos de causas de maior importância 
são as doenças pneumonias (480-486) e diarréica (009) as de maior 
incidências, 91% e ~3%, respectivamente, em janeiro de 1918. Cabe 
destacar que justamente entre janeiro de 1976 e janeiro de 1978 as 
mortes por pneumonias reduziram-se ,em 47,3% e aquelas por 
doenças díarréicas em 51,2%. Isto significou em ganho de 481 vidas 
na Capital, em 1978, só devido à melhoria nestas causas de morte, e a 
taxa de mortalidade infantil que seria de 88,5 por mil, caso perdu
rasSe o -mesmo número de mortes por pneumonia e por doenças 
diarréicas, caiu para 62,7 óbitos por mil crianças nascidas vivas neste 
mês. 

49) Em síntese, a queda da TMI na Capital propiciou um gã.nho 
de 761 vidas no mês de janeiro de 1978 com relação a janeiro de 1976; 
das quais 78% se devem à diminuição na incidência das causas dos 
dois grupos principais (Aparelho Respiratório e Infecciosas e 
Parasitãrias}. 

Fontes: Movimento do Registro Civil do E~tado de S1io Paulo de 1976 (dados definitivos 

A guisa de conclusão, podíamos dizer que os dados indicaram, 
para os últimos três anos, uma tendência decrescente nas mortes 
infantis, que são passíveis de serem evitadas pela simples expansão 
de medidas preventivas, sejam elas de natureza imunizatória ou 
sanitárias. Neste sentido, constatam, de certa forma, a eficácia das 
medidas adotadas nos anos recentes, relativas à expansão da rede de 
ãgua e esgoto nas áreas urbanas e a crescente cobertura de vacinas 
nos grupos menores de um ano. Isto evidencia-se por exemplo em 
dados fornecidos pela SABESP, como demonstra o quadro abaixo. 

por ocorri:ncia); 
'" Resultados preliminares do Registro Civil, 1~77 e 1978, levantamento feito pelo 

GE:ADE, 

Municipio de Sio Paulo, 1975·77: 

EXTENSÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO E 
NÚMERO DE LIGAÇ0ES DOMICILIARES 

\ 
Extensão da N9de 

Mês/Ano rede de água ligações 
(em metros) domiciliares 

dez./75 8.741.892 775.916 
jul./76 9.308.799 876.507 
dez./76 9.912.917 916.156 
jun./77 10.037.858 982.139 
dez./77 10.133.891 1.007.537 

Fonte: Boletim de Dados C'onjunturals, Coordenadoria de Análise de Dados, Seeretaria de 
Economia e Planejamento. 

Extensão 
da rede de 

esgotos 
(em metrps) 

3.932.036 
4.250.924 
4.259.018 
4.305.964 
4.332.086 

N9de 
ligações 

domiciliares 

442.771 
448.345 
455.831 
468,032 
477.259 



1424 Terç~-feira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II) Abril de 1978 

E em dados fornecidos pela Coordenadoria de Saúde da 
Comunidade relativos à cobertura de vacinas para menores de um 

ano, especialmente as de anti-sarampo, t~íplice e Sabin, como se 
mostra a seguir. 

Divisão Regional de Saúde 1 (Englobando a Capital), 197S..77: 

Tipos de vacinas 

Anti-Sarampo ............ . 
'Tríplice ......... , . , .. . 
Sabin ............... . 

PORCENTAGEM DE COBERTURA 
DE VACINAS, ANT!-SARAMPO, TR!PUCE E SABIN 

NO GRUPO ETÁRIO MENOR DE UM ANO 

ANOS 

1975 

N»de doses %cobertura 

108.288 
!34.50! 
23!.784 

43,6 
54,2 
93,3 

1976 

N"' de doses 

!57.34! 
128.644 
226.805 

%cobertura 

58,8 
48,2 
85,1 

Fonte: Divisão de Estudos e Pr<lgramas da Coordenadori!l. de Saúde da Comunidade, Secretaria da Saúde. 

1977 

N'?dedoses 

MS-SRRES-CPMI 

%cobertura 

78,5 
7!,8 
98,5 

A tabela acima, em especial, é bastante reveladora, uma vez que 
mostra que praticamente 3/4 das crianças menores de um ano (78%) 
da Grande São Paulo já estavam imunizadas em 1977. Com relação à 
Sabin, praticamente todas já havia recebido este tipo de assistência 
(98,5%). 

Evolução das taxas de mortalidade Inrantil 

Portanto, a tentativa de explicar a redução da mortalid_ade: 
infantil através de causas específicas nos trouxe uma· contribuição 
importante para entender o porquê da tendência desta nos últimos 
anos em Silo Paulo. 

São Paulo, 30-3-78.- _Rubens Murlllo Marques, Coordenador. 

!940 
!950 
1960 
!970 

nas capitais brasileira nos anos 1940, 1950, 1960 e 1970 

Ano 

QUADRO 

Taxa por 1.000 nascidos vivos 

180,6 
!42,7 
!02,8 
96,0 

Fonlc: Divisão de Estulística- Dl"ESS- MS 
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O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVlDES (MDB- CE. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A implantação do Estatuto do Magistério, por parte do governo 
cearensc, pas.sou a constituir, desde 1974, aspiração das mais justas e 
legítimas dos professores integrantes da rede oficial de ensino. 

Àquela época, como Deputado Estadual, participei da ela· 
boraçào da Lei n9 9.825, de lO de maio do referido ano, após longa 
tramitação, acompanhada, atentamente, pela laboriosa classe. 

Ao velho Palácio Senador Alencar, sede do Poder Legislativo, 
compareciam numerosas comissões de mestres da Capital e do inte~ 
rior, desejosos de assistir às discussões travadas em torno da impor~ 
tante matéria. 

De conformidade com o que se acha preceituado no aludido 
Diploma, dentro de t 80 dias deveria ter ocorrido a regulamentação 
do mesmo - o que, lamentavelmente, não se verificou, apesar do 
indignado protesto da grande massa de interessados. 

Iniciada nova gestão, em 1975, voltaram os professores alencari
nos a postular a concretização daquele anseio, enviando sucessivos 
memoriais ao Governador, ao Secretário da Educação e aos mais 
prestigiosos líderes políticos do Estado. 

A Associação dos Professores Oficiais do Cearã - a APEOC -
desfraldou a bandeira reivindicatória, promovendo encontros re
gionais, em que a tônica dos pronunciamentos versava obrigatoria~ 
mente sobre o Estatuto do Magistério. 

Falando aos seus colegas, em reunião realizada nod dias 17 e 18 
de fevereiro passado, na cidade de Sobral, o presidente da conceitua
da entidade, Dr. Francisco Brilhante Teixeira, assim se manifestou: 

"Pela lei n9 5.692/71 (reforma do ensino) ficou consubs
tanciada a obrigatoriedade de os Estados restaurarem a car
reira do professor por intermédio do Estatuto do Magistério. 
E a lei é ainda mais sábia quando diz no seu art. 54: "Os 
Estados não receberão ajuda federal para educação se não 
estiverem com o Estatuto do Magistério em plena vigência, e 
observando~se ainda a paridade de remuneração em outras 
carreiras que exijam igual formação ou qualificação." 

E, mais adiante, ressalta o dirigente máximo da APEOC: 

"Jâ se passaram 3 anos e 10 meses de sua aprovação (a 
lei n9 9.825) e, até o momento, somente tem sido aplicada a 
parte referente às obrigações dos professores, os seus deveres. 
Os direitos do Estatuto estão atê hoje postergados." 

Ao pleitearem o cumprimento das normas decorrentes da lei 
n9 9.825J74, õs mestres cearenses têm contado com a simpatia da 
opinião pública, notadamente com todos os órgãos de nossa 
imprensa. 

Ainda recentemente, na edição de 15 de março de 1978, de o 
Correio do Ceará, o jornalista Nemésio Silva realça a significação do 
Estatuto, em linguagem convincente, como se infere do seguinte 
trecho: 

"O Estatuto do Magistério é uma reivindicação legítima 
do professor, que virá regulamentar uma profissão, como as 
demais, assegurando-lhe todos os direitos de uma categoria 
pr9fissiona! que não se enquadra com os demais servidores 
públicos, dadas as próprias condições de trabalho que 
divergem, em muito, daqueles que são tidos como fun
cionários públicos, pelas funções que exercém diferentemente 
das do professor." 

No dia 5 de abril passado, ao afastar-se da Secretaria de 
Educação, o CorOnel Murilo Serpa- que a exerceu por 6 anos
tornou públicas, em entrevista à imprensa fortalezense. as dificulda
des que enfrentara para viabilizar o Estatuto, transferindo a res~ 

ponsabilidade pela omissão registrada ao próprio governo, que não 
colocara à disposição da Pasta os recursos necessários à sua almeja
dª implantação. 

Como seria de esperar, o desabafo do ex-titular colheu de sur
presa os círculos governamentais, sendo fundamento para editorial 
de O Povo, intitulado "Magistério em Crise", no qual se lê: 

"A não implantação, segundo o ex-titular, não se deu, 
para frustração sua, porque não houve interesse em mobili
zar recursos federais indispensáveis, pois · eriquanto para 
saneamento básico foi possível obter 850 milhões, para a 
educação só se conseguiu 120 milhões." 
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Ã frente do Poder Executivo Estadual acha-se, agora, o profes: 
sor Valdemar de Alcântara, de quem se espera a a:doção da providên
cia reclamada, há tanto tempo, pelos mestres· cearenses. 

No mês vindouro, o Estatuto completará 4 anos de vigência da 
lei que o instituiu, sem que a implantação tenha sido efetivada por 
parte da Secretaria de Educação. _ 

Seria o caso de o Ministêrio competente oferecer a ajuda 
indispensável ao novo titular do setor educacional do meu Rstado, 
Dr. Adelino Alcântara, levando-o a tornar realidade umajustíssirria 
aspiração dos nossos mestres, que contam, para isso, com a solidarie
dade de todos os segmentos da nossa opinião pública. 

Consigno, p·ois, o meu apelo ao Ministro Ney Braga, na certeza 
de que prestará ao governo do Ceará a colaboração ora patriotica
mente sugerida. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

No último dia 13, o Presidente Ernesto Geisel assinou mensa
gem encaminhando ao Congresso projeto de lei regulamentando a 
profissão de artista, em solenidade realizada no Palácio do Planalto, 
a que compareceram representantes da classe a set' beneficiada. Reite
rou, na ocasião, o eminente Presidente sua preocupação .. com todÕs 
aqueles que trabalham" e expressou seu apreço pela categoria profis
sional a que se refere o projetO que logo estarâ sendo objeto de exa
me no legislativo. 

À cerimônia, realizada no Palâcio do Planalto, c~mpareceram 
quatro Ministros de Estado- o do Trabalho, da Educação, da Justi
ça e das Comunicações, respectivamente, Deputado Arnaldo Prieto, 
Senador Ney Braga, Amando Falcão e Quandt de Oliveira- e cer
ca de duas dezenas de representantes dos artistas. 

Sr. Presidente, a mensagem a que me refit'o tem excepcional 
importância. Tanto pela categoria profissional a que se refere o proje
to- a dos artistas-, como porque porâ fim a uma luta de muitos 
anos. Desde 1928 se busca uma fórmula para regulamentar a profis~ 
são de artista, o que por si só demonstra a importância e complexida
de do assunto. Como acentuou o Ministro Arnaldo Prieto, .. não foi 
fácil chegar ao momento de transformar esse sonho em realidade", a 
despeito do empenho de sucessivos governos em atender às reivindi
cações de uma classe que é merecedora de toda atenção. 

Com a objetividade e sinceridade que lhe são características, o 
Presidente Geisel declarou não considerar o projeto "uma obra 
definitiva. Ele poderâ ter suas falhas. Poderã ter pontos que não satis~ 
façam inteiramente a determinados grupos de artistas. Poderá criar 
conflitos com empresários. Mas isto não deve ser, para nós, motivo 
de desalento nem de desânimo", adiantando sua confiança em que 
"os congressistas cooperem, inclusive, para aperfeiçoá~lo", em 
conformidade, t:taturatmente, com as manifestações que lhes advirão 
do setor artístico. --

Sem dúvida, a cerimônia do dia l3 tem alto significado para um 
Governo que tem como pr-eOcupã.Ção máxima o homem. Após tantos 
anos, surge uma solução para problema tão diflcil e que não poderia 
permanecer ignorado, mantendo marginalizados os artistas, sem 
adequada proteção da lei. Foi uma data histórica e mais unia corajo~ 
sa tomada de posição do atual Governo. 

Congratulo-me com os artistas brasileiros e enaltecendo a ação 
governamental, faço parte integrante deste meu pronunciamento o 
discurso proferido pelo Presidente Ernesto Geisel, a fim de que nos
sos Anais registrem, devidamente, acontecimento de tão larga impor
tância para a vida artística brasileira e para a segurança de nossos 
artistas: 

"Ao assinar o encaminhamento desse projeto de lei ao 
Congresso Nacional, eu desejo expressar-lhes a minha satisfa
ção de nós termos· chegado a esse ponto. Como o- Ministro 
Prieto destacou, levamos decênios discutindo, constituindo 

grupos de trabalho, argumentando e, por vezes, impro
ficuamente. Agora, por fim, depois de vários anos de discus
sões que ocorreram durante o meu Governo, chegamos final
mente a um projeto que vai hoje para o Congresso. 

Eu reconheço e sempre manifestei junto aos meus minis
tros a importância desse projeto. De um lado, pela preocupa
ção que o meu Governo tem com todos aqueles que traba
lham. De outro, pela categoria profissional a que o projeto se 
refere, que é o dos artistas. Como bem foi. desatacado aqui, 
tem o País um importante papel a desempenhar no sentido 
cultural. Cultura, sobretudo cultura brasileira. Há classes 
que no Brasil jã têm a sua profissão regulamentada. Hâ ou
tras que ainda estão esperando_ e que nós estamos trabalhan
do para ver se conseguimos regulamentâ-las. Mas hoje che~ 
gou, finalmente, a vez dos artistas. Depois de uma longa espe
ra e, muitas vezes, esperanças que foram alimentadas mas fi
caram frustradas, espero que este projeto tenha a sua tramita-· 
ção através do Congresso com a possível brevidade. :t possí
vel que os congressistas cooperem, inclusive, para aperfeiçoá
lo. Mas desejo manifestar-lhes que não considero este projeto 
uma obra definitiva. Ele poderá ter suas falhas. Poderá ter 
pontos que não satisfaçam inteiramente a determinados gru~ 
pos de artistas. Poderá criar ou ter conflitos com empresá
rios. Mas isto não deve ser, para nós, motivo de desalento 
nem de desânimo. Não existe no mundo obras perfeitas. O 
importante ê que o projeto se transforme em lei. Seja aplica
do e que depois, na sua aplicação, as falhas que porventura ti~ 
ver sejam sanadas e ele evolua sempre no sentido de um me
lhor aperfeiçoamento. É isso que eu queria dizer, a par da 
satisfação de tê-los hoje aqui para assistir este ato. Muito 
obrigado." 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Não hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

)'otação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n9 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que dispõe sobre 
o ensino obrigatório, em todos os cursos jurídicos do País, da dis
ciplina .. Direitos Humanos Fundamentais", tendo 

PARECERES, sob n9s405, 406 e751, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi

cidade; 
-de Educação e Cultura- )9 pronunciamento: favorável, com 

voto vencido, em separado, do Senhor Senador Otto Lehmann; 29 
pronunciamento ( reexame solicitado em Plenário): contrário, com 
voto vencido dos Senhores Senadores Evelâsio Vieira e Adalberto 
Sena. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara o9 1, 
de 1977 (n'>' 2.320-A/74, na origem), de iniciativa do Senhor Pre
sidente da República, que regula a locação predial urbana, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n9777, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorãvet ao Projeto, com as Emen

das que apresenta de n'>'s I a 12-CCJ, com voto vencido, em sepa
rado, do Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo da votação do 
Requerimento n96l, de 1978, de adiamento da discussão, para 
reexame da Comissão de Constituição e Justiça. 

-3-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a exi-
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gência do perlodo de carência para concessão~ pelo INPS, de bene
fícios em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do se
gurado, tendo 

PARECERES, Sob n9s465 e466, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi-

cidade e, no mérito, favorâvel; e -
-de Legislação Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n<? 77, de 1978, de adiamento da discussão para reexa
me da Comissão de LegislaÇão SociaL 

-4-

Discussão, em primeiro tUrno (apreciação preliminar da cons- · 
titl.tcionalidade ejuridicidade, nos termos do arL 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado nQ 144, de 1977, do Senhor Se
nador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a deter~ 
minar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e 
militar da União, c dã outras providências, teitdó -

PARECER, sob n~ 940, de 1977, da Comissão: 
-de Constituicão e Justiça, pela inconstitucionalidade e inju

ridicídade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Car
neiro e Cunha-- Lima, dependendo da votação do Requerimento 
n'? 59, de 1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Está 
encerrada a sessão. 

{ Le~'anta-se a .senão às 17 horas e 55 minutos.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA NA SESSÃO DE 12-4-78 E QUE, ENTRE· 
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBT..ICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A imensa problemática brasileira impõe uma revisão seriíssima, 
uma análise profunda de todos os fatores intervenientes. Essa 
problemática, para ser equacionada, está a ex.igir o encontro de um 
modelo sul generls, um modelo que renegue todas as informações, 
todos os estilos, todos os comportamentos até então obedecidos e 
adotados. Faz-se mister o encontro de um invento. t preciso que 
.procuremos uma nova forma e esta só pode ser encontrada na 
inspiração que ressalta das vocações naturais da mesologia brasilei~ 
ra. E há uma que parece imperativa, há uma que parece cristalina, 
translúcida; ela é irrecusável: a vocação agrícola do território brasilei
ro. Porém para a realização desse sonho agrícola, para o alcance 
dessa baliza, faz-se necessária uma modificação de estrutura, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores; há necessidade de uma reformula
ção de todo o arcabouço sócio-econõrnico que nos tem orientado e 
conduzido neste eterno espírito copista e macaqueador do que se 
passa na Europa ou nos Estados Unidos. 

O Brasil tem que partir para o encontro de algo novo, sui 
genE"ri.s, ímpar, completamente diferente, porque, do contrârio, 
acompanhar o processo realizado por outros países que hoje jã 
desfrutam do conceito de superpotências, será manter, eternamente, 
uma defasagem entre nós e eles. Jamais alcançaremos os Estados 
Unidos ou a Rússia, a Inglaterra ou a França, o Japão ou mesmo a 
Itália e o Canadá, se tentarmos trilhar o mesmo caminho que eles 
trilharam. 

Quando o Brasil, através da EMBRAER começa a fabricar mo· 
tores aéreQ.'i de explosão, os Estados Unidos, Rússia, 'França e ln~ 
glaterra já estão ita era do Concorde, Sr. Presidente. Quando alcan
çarmos a metalurgia do titânio eles já estarão fazendo a trai1smuta~ 
ção do plutõnio. Constata-se, l-espira-se a necessidade de um encon
tro com algo novo, algo sui gencris, um modelo que fuja a todos os 
parâmetros conhecidos do que se chama progresso e desenvol
vimento. 

Talvez isso que chamamos de corrida para o progresso, para o 
desenvolvimento, aumentando um parque industrial, criando uma si-

derurgia diversificada, procurando uma tecnologia nuclear, não seja 
desenvolvimento apropriado, ajustável a natureza humana, .ao· seu 
psiquismo. Nós, de um país cuja vocação essencial é fundamen
talmente agrícola, e cujos recursos de tecnologia e de know-how es
tão muito aquém de outros países já industrializados, ficaremos eter
namente a comprar ferro velho e a pagar uma fortuna por transferên
cia de tecnologia que pode parecer nova, para nós, mas que, em ver~ 
dade, está obsoleta para os países superdesenvolvidos. 

No entanto, para o encontro deste modelo sui generis que deve 
ter inspiração agrícola, que deve ter por baliza a produção de alimenR 
tos, precisamos de uma reformulação na estrutura agrária, precisa
mos de novos conceitos de distribuição de terras, precisamos modifi
car toda a estrutura da propriedade privada, do contrário não saire
mos de projetas frustras. 

~ impositivo, é imperativo uma reestruturação agrária. 
Temos que encontrar o modlls faciendi dessa reforma agrária 

que precisa ser feita; do contrário não atingiremos a grande meta, o 
grande sonho da vocação brasileira, que é o sonho agrícola, é a ca
pacidade de produzir alimentos para nos auto-abastecermos e. abaste~ 
cerrnos o mundo. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, nobre Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Quando V. Ex' fala em 
produção de alimentos, me dá um grande susto, porque, pela previ
são, o Brasil neste ano vai importar carne, feijão, mi!ho, soja e arroz. 
Não sei aonde vamos parar, não ser a quanto vai o preço dos alimen
tos. Estou solidário com V. Ex' e preocupado, como todo brasileiro, 
porque ninguém deseja a anarquia, ninguém deseja a fome, porque a 
fome gera sempre uma confusão e as conseqUências são imprevisfR 
veis. O que desejo é que haja harmonia, o que desejo é que este País 
caminhe e encontre o seu verdadeiro destino. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Muito obri· 
gado a V. Ex•, nobre Senador Benjamim Farah. Incorporo o seu 
aparte como um adenda importantíssimo ao meu discurso 
porquanto, em verdade, isso está acontecendo, e já reiteramos esta 
afirmativa, a ponto de, no ano passado, o Brasil ter importado 43 mi
lhões de dólares em alho. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um apar-
te'? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço o no
bre Senador Agenor Maria, com muita satisfaçã_o. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador êvandro Carrei
ra, o problema é de uma. complexidade fora do comum, é tanto que 
ous.o dizer que o problema já não é só possuir terra, porque se assim 
fosse aqueles que possuem terra viveriam bem. No entanto, 90% dos 
proprietários de terras, mêdios e pequenos do Nordeste,. estão 
proletarizados, e se estão proletarizados é porque o problema não é 
só possuir terra, porque se o fosse eles estariam bem. O problema é 
mais grave, mais profurldo, e requer do Governo, para logo, uma 
providência objetiva e leal, porque todas as providências. tomadas 
para o campo foram desleais, foram providências de interesses 
outros e nunca de interesse da comunidade rural. O campo, no 
Brasil, serviu até hoje para locupletar interesses outros que não os 
interesses do campo, e o agricultor brasileiro sempre foi, até os dias 
atuais, o eterno parvo, o eterno sacrificado de uma estrutura sempre 
voltada para o interesse do capital, em detrimento de quem trabalha 
e de quem produz. E necessârio que o próprio Presidente da Repúbli
ca, se quer realmente enfatizar a agricultura, compreenda que o 
agricultor brasileiro está cansado de ser instrumento, está cansado -de 
ser iludido. Podemos, realm~te, resolver o problema da agricultura, 
mas com lealdade. O que é de estranhar é que a Revolução, em 30 de 
novembro de 1964, através do Presidente Castello Branco, assinou o 
Estatuto da Terra. É um diploma legal que todos os governos 
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revolucionários podiam, atê hoje, ter tomado a iniciativa de fazê-lo 
cumprir de executá-lo, entretanto, até hoje não tomaram esta inicia ti· 
va, e por que? Por que, se o diploma está aí, se hã necessidade 
realmente de uma reforma abrangente da agricultura brasileira? 
Porque não interessa a eles, pois poder executar eles podem. O 
diploma existe, mas até hoje não tomaram a iniciativa, Congratulo
me com V. Ex•, repetindo palavras do nosso ilustre Senador Paulo 
Brossard: .. já é tarde, m~s ainda é tempo". 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador Agenor Maria, V. Ex• tem toda razão. O problema não é 
apenas ter a propriedade da terra; não é apenas ter o domínio da 
terra ou a simples posse direta da terra. Importa mais alguma coisa. 
Esta é a verdade que se conclui à primeira vista: não basta apenas ter 
a terra, não basta apenas proprietário da terra; importa alguma coisa 
mais. 

É esta alguma coisa que é preciso criar, que é p'reciSo inventar, é 
este modus fasciendi de conseguir --funciona!l"dade--para o binômio 
proprietário e terra. Temos-que encontrar o ilapso sutil que deve unir 
estas duas identidades, numa criação funcional que produza, que 
realize a vocação brasileira que é agrícola. 

Falta qualquer coisa. Será o quê? Será o sistema Cooperativo? 
Será o crédito? Será o financiamento? Será assistência técnic'a e 
garantia de preço para a pr-odução? Será qualquer coisa que precisa
mos encontrar e encontrar com esta sinceridade, com esta lealdade 
de que fala V. Ex', nobre Senador Agenor Maria. 

Tem que haver sinceridade no trato de problema da reforma 
agrária, sem a mistificação esquerdista e comunista, e tambêm sem 
aquela inclinação para o engodo, para o vigarismo do grande 
latifundiârio. Tem que haver um encontro para esta funCionalidade. 

Nem a propósito, V. Ex• conduziu-me, com o seu aparte, ao 
Jornal do Brasil, ao fazer referência ao Estatuto da Terra, prodigali
zada a nossa Legislação pelo ilustre Presidente Castello Branco. 

Diz o Jornal do Brasil, num trabalho de pesquisa, de análise, de 
perquirição e de observação, que infelizmente nós, no Senado da 
Repú.blica, não podemos alcançar, porque as fontes governamentais 
oficiais se fecham para esta perquirição da nosSa paite. E os nossos 
subsídios são tão insignificantes que não são suficientes sequer para 
manter uma assessoria habilitada. Basta dizer, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, que o gabinete do Senador da República Federativa do 
Brasil paga menos horas extras aos seus funcionários do que os 
gabinetes dos diretores do Senado. 

Estou a braços com a carência de um mecanógrafo há três anos, 
desde que nenhum macanógrafo habilitado quer deixar uma dire
toria, onde faz jus a 80 horas extras, e por vezes até 120 horas extras 
por mês, quando no humilde gabinete do Senador, só pode faZer jus 
am . 

Não temos condições, O Senador da RepúbHCa tem dificuldades 
até para pesquisar, até pai'a se informar, e só pode se abébefar onde? 
Na imprensa, na imprensa brasileira que, com sacrifício e esforço, 
procura informar-nos. 

Diz, portanto, o Jornal do Brasil do dia 9 do corrente mês: 

Juarez Bahia 

"Por que em um País continental como o nosso (8 
milhões 511 mi1965 quilômetros quadrados para 110 milhões 
de habitantes) c uma região cuja ocupação ê essenci8J à sobe
rania, como a Amazônia (4 milhões 900 mil quilómetros qua
drados para 8 milhões 800 mil habitantes), grupos humanos 
atraídos pelos programas oficiais de colonização tornam-se 
errantes, outras vezes são considerados indesejáveis e quase 
sempre têm seus direitos ignorados? 

Por que 14 anos depois do Estatuto da Terra (1964, Go
verno Caste11o Branco), títulos de posse são legitimados a 
bala e não nos cartórios'? · -

Por que militares acusam padres de subversão - lava
gem cerebral, incitação de pobres contra ricos, lavradores 
contra proprietários, cidadãos contra autoridades- e padres 
condenam militares como protetores de uma ordem injusta? 

Por que o domínio da terra na Amazônia- Acre, Ama-_ 
zonas, Roraima, Amapá, Rondônia, Pará, parte do Mara
nhão, parte de Mato Grosso e parte de Goiás -e em todo o 
País é fruto de um caos administrativo, judiciário, político, 
econõmico e social que compromete o Estatuto da Terra, 
retarda a reforma agrária e impede a política agrÍcola, defi· 
nidos em lei pela Revolução. Decreto de 1971 declarou indis
pensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais terras 
devolutas situadas na faixa de 100 quilômetros de largura em 
cada lado do eixo de rodovias na Amazônia, mas criou obstá:. 
cu los à delimítição das extensas áreas iilcluídas entre os bens 
da União e da pequenas parcelas pertencentes ao patrimônio 
de Estados e Territórios. 

O Estatuto da Terra, instrumento para a reforma agrária 
e a polftica agrícola, determirla "providências de amparo à 
propriedade, que se destinem a orientar, no interesse da 
economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido 
de garantir·lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá.Jas 
com o processo de industrialização do Pais", porém os colo
nos não têm acesso fácil aos seus direitos e s·o ã grande pro
priedade assegura bons fmanciamentos. 

-O caos da terra oPõe Estados e Territórios à União· 
empregados a empresas; Posseiros, pequenos proprietários ~ 
lavradorSi a grandes proprietários; a Igreja ao Exército; e o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária a 
quase todos. 

Títulos de posse não se dividem apenas em definitivos e 
provisórios ou legítimos e ilegítimos. Há certas particulai-i· 
dades a cultivar e o Acre tem um recorde nesse aspecto, por
que reconhece títulos da Bolfvia (fase dã: judsdição estran
geira), do Amazonas (fase da jurisdição estadual), do Cel. 
Plácido de Castro (fase do conquistador), do território (fase 
da autonomia limitada) e, agora, do Estado (fase federativa). 
Rondônia clama aos interessados que desistam da corrida às 
·su-as terras e, mesmo assim, recebe, na atual estação de 
chuvas, quando o transporte por caminhões é irregular, 100 
ônibus, em média, por mês, carregados de colonos." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, detenho·me em torno do proble
ma em Rondônia que, com o acesso fácil durante o verão, pela 
BR·364, essa estrada que bordeja a grande_ b.a~i~ amazônica, essa es· 
trada que obedece a vocação rodoviária pOrqUe Se instalou num ter
reno propício, nos contrafortes do altiplano boliviano e -do Planalto 
Central, essa estrada facilita o afluxo de 100 ônibus por més, à Ron
dônia, levando centenas de famílias que ficam perambulando e va
gando de beira de estrada, em beira de estrada, sem que o Governo 
se capacite a solucionar o problema desses novos bóias-frias, que não 
têm marmita porque não têm onde parar e ficam de Seca a Meca 
vagando por aquela área. Este Governo que alega ter ocupado ou ter 
iniciado a ocupação da Amazônia,jâ pensa em botar uma porteira gi
gante na BR-364, para impedir esse fluxo migratório, esse êxodo, do 
Sul, do Sudeste e do Sudoeste, para Rondônia. 

Problemas angustiantes se registram naquela área e ninguém me
lhor autorizado para falar deles do que o ilustre Deputado Jerônimo 
SaJltana, representante da9uele Território na Câmara dos, Depu· 
tados. Toda a sua bagagem é um libelo contundente diante do aban
dono a que estão relegados esses emigrantes em Rondônia. 

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

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não. no· 
bre Senador. 

O SR. PRESIDENTE {José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.) - Desejo observar ao orador que só dispõe de 5 mi· 
nutos do seu tempo. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Nobre Senador Evandro 
Carreira, é- rieCe-sSârio·-q-Ue esta Casa irate cÕm-nlaiS-átenção, ou seja, 
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mais amiudamente do problema da lavoura. Comparando-se a nossa 
média de produç5o com a dos Estados Unidos, verificamos que 
produzimos apenas 44% do que eles produzem, em milho e feijão. 
Comparando-se com o Japão, produzimos somente 25,8% do que 
aquele país produz em arroz, ou seja, para cada mil quilos do que se 
produz lá, produzimos 258 quilos. PrOduztmos 13,8% do trigo que é 
produzido na França. Mas antes de aprendermos a produzir trigo, 
feijão, milho, arroz, queremos produzir uma tecnologia avançadís
sima da tissão nuclear que, está provado, até-hoje somente é cara e 
perigosa. Congratulo-me com V. Ex• Acredito que esta Casa precisa 
atacar veementemente o problema da agricultura porque ou se resol
ve o problema da agricultura no Brasil ou, síriceramente, não sei 
onde iremos parar. O campo está~se esvaziando a cada dia e as ci
dades não estão pro~redindo. Estão inchanqo, isto sim. Os hosPitais 
não têm mais leito. Não hã mais salas de aula. Não há mais bancos 
escolares. O que há, pululando nas grandes megalópolis deste País
Rio e São Paulo - são crianças abandonadas. é a promiscuidade, a 
prostituição crescendo, astronomicamente, riuma demonstração de 
que já é tempo de voltarmos nossas vistas com objetividade, repito, 
para o campo. Cóm objeiiVidade e- lealdã.de, porque até hoje, 
infelizmente, não houve lealdade para se resolver problema do agri
cultor. Muito obrigado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Agradeço o 
aparte de V. Ex~ e vou concluir, Sr. Presidente. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- V. Ex• me permitiria 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Se
nador, eu muito lhe agradeceria se fosse breve, porque já fui adverti
do pela Presidêncta. Mas, com muita honra, ouço V. Ex• 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO)- Obviamente que o 
meu aparte deveria ser, de certa forma, longo, dad_o à multiplicidade 
de colocações a que V, Ex• se refere. Todavia só faço uma afirma
ção: nobre Senador gosto muito de frases feitas poéticas. Frases fei
tas como as que o nobre Senador Agenor Maria não se cansa de repe
tir nesta Casa, não fazem mais efeito. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador aparteante, eu gostaria de responder pelo nobre Senador 
Agenor Maria, diante da inobservação, diante da desatenção à solu· 
ção dos problemas ingentes desta Pátria, que é preciso repeür- mas
repetir mesmo. 

t. preciso transfci"rmar esti!"Senado numa bigorna de teimosia. 
Pode ser que assim rompamos os tímpanos da surdez eterna 

deste Governo para os problemas cruciantes do povo brasileiro que 
repousam essencialmente no campo e na agricultura. Por isso eu digo 
que ouvimos com os melhores auspícios o desejo, a demonstração do 
futuro Senhor. Presidente da República de enfatizar o prOblema agrí:: 
cola. E aqui fica o nosso desafio: nós iremos cobrar essa promessa, a 
não ser que nos mandem para a Argélia.(Muito bem! Palmas.) · 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. EVAN
DRO CARREIRA EM SEU DISCURSO: 

Juarez Bahia 

Por que em um País continental como o nosso {8 milhões 511 
mil 965 quilômetros quadrados para t 10 milhões de habitantes) e 
uma região cuja ocupação é essencial à soberania, como a Amazônia 
(4 milhões 900 mil quilômetros quadrados para 8 milhões 800 mil 
habitantes), grupos humanos atraídos pelos programas oficiais de 
colonização tornam-se e-rrantes, outras vezes são considerados inde
sejáveis e quase sempre têm seus direitos ignor'ados? 

Por que 14 anos depois do Estatuto da Terra (1964, Governo 
Castello Branco), títulos de posse são legitimados à bala e não nos 
cartórios? 

Por que militares acusam padres de subversão- lavagem cere
bral, incitação de pobres contra ricos, lavradores contra proprietá· 

rios, cidadãos contra autoridades - e padres condenam militares 
como protetores de uma ordem injusta1 

Por que o domínio da terra na Amazônia - Acre, Amazonas, 
Roraima, Amapá, Rondônia, Pará, parte do Maranhão, parte de 
Mato Grosso e parte de Goiás- e em todo o Pais é fruto de um caos 
administrativo, judiciário, _potitico, econ.õmicõ e social que compro
mete o Estatuto da Terra, retarda a reforma agrária e impede a polí· 
ticu agrícola, definídosem lei pela Revolução. Decreto de 1971 decla
rou indispensáveis à segurança e ao _desenvolvimento nacionais 
terras devolutas situadas na faixa de 100 quilómetros de lãrgura em 
cada lado do eixo de rodovias na Amazônia, mas criou obstáculos à 
delimitação das extensas áreas induídas entre os bens da União e das 
pequenas parcelas pertencentes ao património de Estados e território. 

O EstatUto da Terra, instrumento para a reforma liirâria e a polí
tica agrícola, determina "providências de amparo à propriedade, que 
se destinem a orienfar, no interesse da economia rural, as atividades 
agropecuárias, seja no sentido de garantlr-Ihe·s· o -pleno emprego, seja 
no de harmonizá-las com o processo de industrialização do País", 
porém os colonos não têm acesso fácil aos seus direitos e só a grande 
propriedade assegura bons financi8.ment0s. 

O caos da terra opõe Estados e Territórios da União; empre
gados a empresas; posseiros, pequenos proprietários e lavradores a 
grandes proprietários; a Igreja ao Exército; e o Instituto Nacional de 
.Colonização e Reforma Agrária a quase tOdos. 

Títulos de posse não se dividem apenas em definitivos e provisó
rios ou legítimos e ilegítimos. Há cerras particularidades a cultivar e 
o Acre tem um recorde nesse aspecto, porque reconhece títulos da 
Bolívia (fase da jurisdição estrangeira), do Amazonas (fase da juris
diçào.eStadual), do Cel. Plácido de Castro (fase do conquistador), do 
Território (fase da autonomia limitada) e, agora, do Estãdó (fase fe-, 
derativa). Rondônia clama aos interessados que desistam da corri
da às suas terras e, mesmo assim, recebe, na atual estação de chuvas, 
quando o transporte por caminhões é irregular, 100 ôriibus, em 
média, por mês, carregados de colonos. 

Entretanto, o Amapá, que possui 140 quilômetros quadradó·s 
para 160 mil habitant~s, faz um dramático apelo para que suas terras 
sejam ocupadas por pac1ficos requerenteS. ou barulhentos invasores. 
Municípios importantes -desses TerritóriOs e Estados da chamada 
Amazônia Legal - do Acre ao Mato Grosso, onde as tensões se 
sucedem marcadas pela violência- não têm juízes ou Preteres. l.Jma 
-situação comum ao Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste_ e Sul. 

"Essa luta"- disse o professor Aldebaro Klautau, advogado 
dos bispos-prelados de Conceição do Araguaia e Marabâ - "só vai 
cessar com a delimitação, medida fundamental que nem o INCRA e 
nem os Estados e Territórios têm capacidade e verbas para realizar. 
Só o Pará perdeu acima de 60% das suas terras, com a lei dos 
100 km." 

Em Mato Grosso, o INCRA não dispõe de dados que permitam 
distinguir o emaranhado de problemas, "cujas soluções podem de
morar mais de 100 anos". na opinião do coordenadOr dO ófgào nesse 
Estado, Cel. Clóvis Barbosa, perspectiva desalentadora para milhões 
de .pessoas e, em especial, para as 200 famítias da Gleba União (Are
nápolis), que vivem em freqUentes atritos com jagunços do latifúndio 
Satoshi Kuroyanagi, ou as 400 famílias da Gle:ba Cascata (Rondon6-
polis), igualmente em briga com os jagunços. 

ESTA.DODECRISE 

Tensão pela posse de terra é generalizada 

Esta relação - resumo de um levantamento feito por sucursais 
e correspondentes do Jornal do Brasil - mostra .que as tensões 
sociais pela posse da terra afetam todo o Pafs e que há pelo menos 
três categorias de domíniO (mais no litoral, nas proximidades dos 
grandes projetas e nas margens das maiores rodovias; menos no 
agreste e no sertão): terras devolutas, consideradas bens da União; 
particulares, de propriedades pacífica ou litigiosa; e terras de nações 
índias. 
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Paraíba - Hã problemas e, deles, o mais grave e o Caso Alaga
mar (disputa pela posse de t3 mil hectares), no Município de Salgado 
de São Félix, perto de Itabaiana, ~ uma propriedade ocupada por 
700 famHias, que pagam regularmente seus foros e a cultivam hã 
gerações. Os proprietáríos contestam essa ocupação e a disputa, 
objeto· de acordo uma vez, poderá terminar na Justiça. A Igreja é 
mediadora e, segundo o Arcebispo Dom José Maria Pires, "para a 
Igreja, o que importa é o legítimo e não apenas o legal". 

Maranhão - Da Pré-Amazônia Maranhense ao litoral, há 
conflitos e disputas. Em 18 munictpios- entre os qt.iãfS Santa Luzia, 
Santa Inês, João Lisboa, -Pindaré-MifÍm, Imperatriz e Monção -
existem problemas além de povoados nos Municípios de Amarante e 
Pedreiras. Intrusos brancos, em número de 1 mil 500, acham-se na 
reserva dos índios Krikati, em Montes Altos. E 27 comarcas, muitas 
delas nas áreas de tensão, encontram-se sem juízes. 

Sergipe - Propriâ, NeópoHs, Ilha das Flores, Japaratuba e 
Capela são os municípíciS-com problemas de terras. Um total de sete 
comarcas, inclusive Neópolis, não conta com juízes. 

Acre- Nesse Estado (ex-território), as tensões pela terra abran
gem seringais, fazendas e regiões, nos Municípios de Rio Branco 
(capital), Xapuri, Sena Madureira, Brasiléia, Tarauaca e Feijó. São 
29- seringais e seis grandes fazendas (duas delas no Alto Purus) 
envolvidos, além de pólos regionais (Boca dos Chandless, Rio Caté e 
rodovias BR-364 e AC-409). Dos 12 municípios do Estado, cinco 
não possuem jufzes. Terras indígenas, ao longo do Rio laca, foram 
invadidas por fazendeiros. 

Ceará- Não se registram casos dramáticos, à ex.ceção do Pro
jeto de Irrigação de Tauã, no Sudoeste do Estado, região oi1de o 
índice pluviométrico inferior a 550 milímetros contrasta com a média 
cearense de I mil 200 milímetros. Ali, no começo do ano passado, o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas alijou lO famnias 
de colonos, sob acusaçãO de embriaguez. Colonos e Igreja protes
taram, mas os expulsos não foram readmitidos. 

Bahia- Conforme dados da Comissão Parlamentar _d_e_ln_quê
rito da Assembléia Legislativa que investiga a questão de terras, as 
tensões e disputas se estendem a 58 municípios, em cujas jurisdições 
se abrigam distritos, fazendas e povoados, além de duas rodovias 
(BR-324 e BR-425}. Esse volume de âreas litigiosas faz da Bahia a 
região do Nordeste mais tensa. Os casos mais conhecidos: Várzea do 
Boi, em Queimados; Araci, Santa Luz, Quijingue e Cansanção, no 
Nordeste do Estado; Camamu (conflito com a Firestone); Barra do 
Choça (matas de pau-brasil, em conflito com uma agropecuária}; um 
grupo de 13 municípios do extremo Sul do Estado, liderados por 
Porto Seguro; Santa Rita de Barreiras, no Além-São Francisco; Cae~ 
tité, Malhada e Riacho de Santana (conflito entre fazerideiros e pos
seiros); Livramento de Nossa Senhora (ãrea requerida pelo DNOCS, 
em conflito com centenas de famílias desapropriadas por um projeto 
de irrigação). Tais tensões abrangem colonos, posseiros, pequenos 
proprietários cm luta com fazendeiros, agropecuârios, agropastoris, 
empresas multinacionais, minerãdores e a União. Em todo o Estado, 
são 29 as comarcas sem juízes. 

Amazonas - Hã problemas entre grandes proprietários em 
Manicoré e Lãbrea. Também em Itacoatiara, sede da Pastoral de 
Terra e em Manaus (na Capital, por causa dos pobres tangidos pelas 
cheias dos grandes rios e atraídos pela Zona Franca}. Nos subúrbios, 
bairros novos denominados de Planeta dos Macacos e Coroado (alu
são a programas de TV) apresentam uma vida extremamente promís
cua e não dispõem de serviços bâsicos. A região do Rio Negro atin
gida pela Perimetral Norte é problemãtica. Reservas dos Waimiri
atroari e dos Arara foram atingidas pela Manaus-Caracaraí e pelo 
Projeto Cotrijuí. A Uniao, por intermédio do Ministério da_Justiça, 
identificou extensas ãreas- de terras públicas fraudulentamente trans
feridas a particulares e reclama, em Borba, à margem da Manaus
Porto Velho, e em Lábrea, milhões de hectares que, somados a 
outras terras igualmente fraudadas no Acre, Pará e Maranhão, tota
lizam 12 milhões de hectares. 

Amapá, Roraima e Rondônia - As terras no Amapã e em 
Roraima custam menos do que as de Rondónia: os dois primeiros 

territórios têm ãreas de tensão em terras ferteís às margens dos rios, 
mas não tantas quanto Rondônia (conflitos armados- em Cacoal e 
outras áreas), que recebe, diariamente, de 80 a 90 famílias e a média 
mensal de 100 ônibus (na estação das chuvas, os caminhõeS paus-de
arara são um transporte desaconselhável). Hâ um centro de triagem 
em Vilhena, para controle e seleção, mas Rondônia jã começou a 
desestimular a corrida às suas terras. 

Santa Catarina- Situação grave em São Joaquim. A tensão faz 
iminente um conflito armado nesse município, entre as famílias Liria
no e Silva Campos. Ambas querem a posse de uma fazenda de 10 
milhões 215 mil metros quadrados, em litígio desde o início do sé
culo. Há tensões, ainda, entre indígenas e po~.seirps, no Município de 
Xartcerê, no Oeste do EStado.· AO" Süf,'"Htígios em Laguna, Imbituba e 
Sombrio. Na região de Sombrio, o ex~Prefeito- de Jaguaruna, João 
José Sitvano, se diz proprietário de uma faixa de mais de 30 km de 
praia. 

Parã - Todo o Sul do Estado é uma ârea crítica, como bem 
demonstram os incidentes em ConceiÇão do Araguaia, Marabá, San
tana do Araguaia etc. Ali, o INCRA faz um esforço para restabe
lecer a confiança dos empresários na titulação oficial. O Instituto de 
Terras do Parâ, que, recentemente teve seu nome envolvido em irre
-gularidades- como a Companhia Maranhense de Colonização -
COMARCO e a Companhia de Desenvolvimento do Estado de 
Mato Grosso - CODEMAT, hã duas semanas, voltou a vender 
terras, com o lançamento do loteamento Joana Peres I. No Pará, são 
13 as comarcas sem juiz, inclusive no Sul. 

Goiás - A tensão envolve diferentes regiões do Estado. No 
momento, os casos mais graves ocorrem etn Xambioá (a comarca 
ainda não foi instalada), Araguatins (uma das 21 comarcas sem 
juízes) e Novo Acordo. O Estado e a União jâ recuperaram, nos últi
mos cinco anos, para o domínio público, 12 milhões de hectares 
(18,13% do território goiano}, que estavam em mãos de falsos 
proprietários. 

Mato Grosso- A luta armada comumente assinada_ o grau das 
tensões pela posse da terra no Leste, Centro-Oeste, Norte ou Sul. 
Desde terras de invasão, de alienação ilegal, de apropriação indébita, 
até indígenas. Os conflitos têm nomes conhecidos: Pontes, Lacerda, 
Cáceres, Diamantino, São Félix. do Araguaia, Alto Araguaia, Barra 
do Garças, Lucíara, Novo Paraíso, Arenãpolis, Rondonópolis, Rio 
Kuluene e Rio Guaporé. 

Rio Grande do Sul - Sete reservas indígenas têm problemas 
com posseiros invasores, muitos dos quais já estão há anos nos 
toldos de Guarita (munidpios de Tenente Portella, Miraguaí e 
Redentora), Cacique Double (município do mesmo nome), Ligeiro 
(em Tapejara) e Votouro (municfpios de Valeritim e Er-exirii). Onde 
há mais conflitos é na reserva de Nanai (muniCípio do mesmo nome), 
área de 14 mil hectares de terras indígenas, que o ex-Interventor 
Cordeiro de Farias transformou em reserva florestal. 

Piauí, São Paulo, Alagoas e BrasHia- São raros os casos de lití
gio no PiauL O principal caso em São Paulo é um conflito entre pos
seiros e proprietários no Mirante do Paranapanema, região de 
Presidente Prudente. Em A lagoas, existem litígios que não chegam a 
ser graves. Em BrasHia, não hã litígios que criem tensões. 

Paraná - "Uma guerra civil que vem de 20 anos", assim o 
Bispo de Palmas, D. Sartori, classificou, na_ CPI da Assembléia 
Legislativa sobre terras os conflitos, alguns litígios sangrentos, em vã
rias regiões do Estado. O mais grave, ainda sem solução, é o da 
Gleba Tormenta (6 mil 802 hectares entre a Estrada de Ferro SP
RS, municípios de Cascavel e Capitão Leónidas Marquês, Colônia 

Tormenta e Rio das Antas, Arroio Pilãozinho e Rio Andrade). 
Minas Gerais e Pernambuco- Um velho problema sem solu

ção é o da Fazenda Ramalho (Norte do Estado). O .caso mais grave e 
que poderá ter uma solução judicial ainda este ano é o da Fazenda 
Saudade, em Teófilo Otoni, ao Norte. Os colonos que trabalham e 
vivem ali desde os anos 40, ajuizaram contra os proprietários para 
garantir o direito de permanecer nas terras - uma ãrea de 7 mil 
hectares. Em Belo Horizonte, registram-se tensões na Vila N. S. de 
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Copncabana. Em Pernambuco, há um caso grave, para o qual o 
lNCRA promete uma solução dentro dos próxímos dias:- no Enge
nho novo, município de lgarassu, 87 famílías de posseiros lutam hã 
doiB anos contra os herdeiros das terras. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA NA SESSÃO DE 14-4-78 E QUE. ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POS
TERIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Já subtraído em cerca de 25 m·if!utos do precioso· tempo que eu 
teria para desenvolver o tema escolhido para esta tarde, aproveito o 
ensejo do discurso do ilustre Senador Gilvan Rocha e das contra-ar
gumentações do ilustre Líder da Maioria, Senador Eurico Rezende, 
para aduzir algumas considerações. 

A primeira refere-se especificamente à apologia que o ilustre Lí
der da Maioria, faz ao senador biônico como uma aspiração muni
cipafista; co"mo uma concretização de um anelo municipal, e que 
agora se consubstancia com a escolha do senador biônico. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, seguindo a ordem de argumenta
ção do ilustre Líder da Maioria, Senador Eurico Rezende, acabare
mos com o Congresso todo biônico, porque~ enquanto S-. Ex~ estiver 
aqui, advogando apenas o terço - e creio nos bons propósitos do 
ilustre Lider da Maioria - acredíto que eSsa bíonicidade não se 
expraie, não s_e .estenda, a ponto de contaminar to"do o Congresso. 
Mas quem nos pode garantir que depois da sua nomeação para o 
Governo do Espírito Santo, depois que S. Ex,- dehe esta Casa à 
mercê de outrem, que não tenha os seus propósitOs democráticos, 
que exagere e exacerbe essa bionicidade ora defendida? 

Concluo a minha primeira observação, no sentido de que a 
bionicidade, no Congresso Nacional, é um ''cavalo de Tróia" metido 
nos muros do Legislativo, representa o início de um grande insulto, 
que parece se arrumar nos bastidores da política _nacionaL Parece 
que algo se arruma, desde algum tempo, haja vista o "Pacote de 
Abril", resultado da repulsa que a Minoria exercitou em relação às 
Reforma~ do JudiCiárro, reformas que pareCem ter chegado com uma 
única pretensão: ou serem aceitas pelo MDB - masculando-o, 
deteriorando-o, desintegrando o seu ardor estatutário, patriótico, 
cívico e democrático - ou então, encontrarem naquela posição -
puramente constituciomi.l, que nos era assegurada pela Constituição 
- um motivo para impringir uma modificação que nos Úaria a 
bionicidade, não só do Senador, mas ·dos próprios e futuros Gover
nadores de Estado. 

Diga-se, de passagem, que o sistema que governa o País, de
monstrou inabilidade profunda na condução do episódio da Refor
ma do Judiciário, se ê que havia bo.as intenções. Se não as havia, elas 
integram·, portanto, um plano de abastardamento do Legislativo, 
abastardando a própria Minoria. 

O Governo poderia ter assimilado o comportamento do MDB, 
diante da rejeição das Reformas do Judiciário. se o Governo 
assimila o episódio, vai à Nação em cadeia nacional televisada, e diz 
que o MDB se contrapôs a uma aspiração do povo, de longínqua 
data- Justiça barata e rápida- as reformas pretendidas pelo Go
verno, tinham o o_bjetivo de atender ao anseio popular que é verda
deiro, que é patente, que é lógico. Quem neste Pafs n2':1 deseja Justiça 
rápida e barata? o mais humilde lavrador, o mais hJ1milde peão, o 
mais humilde ruralista, ao mais poderoso burguês de!: ta terra, deseja 
Justiça rápida e barata. 

Se o Governo vem, em cadeia nacional, e dá explicação de que o 
seu projeto pretendia propiciar, ao povo brasileiro, Justiça rápida e 
barata, porém o MDB usando, de um direito constitucional, se 
contrapôs a este anelo popular, e votou contra as reformas judiciá
rias, impedindo que o Governo e a ARENA prodigatizassem Justiça 
rápida e barata, eu garunto aos Srs. Senadores que daqui que o MDB 
explicasse que não era elefante, sem ter televisão ao seu alcance, se 
passariam séculos. 

Mas, o Governo inábil, totalmente inábil, infantil, se precipitOu, 
se é que havia boa -intenção, se é que o Governo, de fato, pretendia 
uma reforma judiciária. Se ele pretendia esta reforma e o MDB, por 
um dever constitucional, repeliu esta reforma, e o Governo absorve o 
comportamento do MDB, estaria, em seguida, em cãmeras 
televisadas para toda a Nação, dando a explicação, o MDB jamais 
encontraria oportunidade para explicar que, aquela reforma não era 
a verdadeira e desejada pelo povo, mas um mascaramento de refor
ma, pois, não fazia a modificação de estrUtura e de base, que o 
Judiciário precisa.va para uma Justiça rápida e barata, no Brasil. 

No entanto, o Governo se precipitou, impingindo o Pacote de 
Abril, ou então ele estava mal-intencionado. Ele tinha as duas opções 
a que me referi: primeiro, ou emascular a Oposição, definhar e arrefe
cer o ardor patriótico e democrático da Oposição, ou então, a 
qualquer preço, impingir uma modificação constitucional que lhe 
iria favorecer 22 senadores gratuitos no Senado, e toâ"os os 
governadores gratuitos. 

Logo, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, nos parece que há um 
plano, há uma estratégia e eu gueTo denunciá-la da tribuna do 
Senado. Há um plano, ou uma estratégia, urdida em bastidores 
palaciosos para, de uma vez por todas, açambarcar o Poder no Brasil 
e, com isso, consolidar o autoritarismo, cujas conseqüênctãs riOS 

parecem imprevisíveis. pois. se havia boas intenções do Governo 
Com a Reforma Judiciária por que, então, não absorver o 
comportamento do MDB? Por que, então. ao fazer o "Pacote de 
Abril", esta reforma não aconteceu? Até hoje não chegou a 
regulamentação. Até hoje, no País, o povo não tem Justiça barata e 
rápida. · 

O Sr. Virgílio Tâvora (ARENA :....__CE)- V. Ex~ diz que a 
culpa é

1
do Executivo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exato. 1: do 
Executivo. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não eminente 
Senador, já explicamos aqui, de outra vez, sem interromper o 
discurso de V. Ex~: duas cabeças, cinqUenta sentenças. O Governo 
não é responsável. Para regulamentar justamente essa reforma 
judiciária tem socorrido de dados, sujestões, e a colaboração de 
todos os níveis do Poder· Judiciário. O que há é que geralmente essas 
sugestões são conflitantes; no dia em que conseguir algo substancial, 
algo consistente, mandará, porque este Governo não é sâdico, nem 
este Governo faz, de propósito, o jogo de levantar a bola para a 
nobre Oposição cortar. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor Virgílio Távora, eu tenho na mais iminente das_considerações. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Sentimento mútuo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Eu lhe tenho 
um respeito profundo, mas parece não estar havendo uma reciproci
dade nesse respeito, porque o argumento é intejramente pueril; é 
argumento para criança, para bebê. 

O Sr. Virgílio TáVora (ARENA- CE)- Ao verde V. Ex'" 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB ~ AM)- Não. nobre 
Senador. Será possível que os princípioS do raciocínio e da teoria do 
conhecimento não _são normas genéricas? Então, V. Ex' pretende me 
impingir o argumento de que quem pode mais não pode menos? 
Então, o Poder Executivo faz a Reforma Judiciária e agora alega que 
não regulamenta porque não tem competência para tanto? 

O Sr. Virgílio Tál'Ora (ARENA- CE)- Perdão, não informa
mos que não tem competência, ~~-Ex.' está nos atribuindo esta 
afirmativa. Elas estão aqui, ou as notas taquigráficas não estão 
registrando tal qual eu falo. sd V. Ex• ler nas notas taquigrâficas 
verificará que não é isto que V. Ex• e_stâ nos atrihuíndo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Então, peço 
a V. Ex• que me esclareça mais_. 

~ 
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O Sr. Virgflio Távora (ARENA- CE)- Dissemos claramente 
que a Reforma Judiciária deu delineamentos gerais. O Poder Executí~-
vo. justamente para regulamentar, para o dia~a·dia da Justiça, neces
sário se fazia que ouvisse, como Tez, quando da reforma em geral, os 
órgãos interessados, quer dizer os órgãos de justiça de todos os 
escalões. As sugestões, as mais das vezes, que têm aparecido, são 
conflitantes e o trabalho que hoje o Sr. Ministro da Justiça e ã Comis
são por ele designada, encarregada do assunto, prosseguem é justa
mente tornar coerente, tornar compatíveis todas essas sugestões. Daí 
para dizer o que V. Ex• nos atribuiu, Sr. Senador Evandro Carreira, 
vai uma dístância imensa. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Não. nobre 
Senador, está patente; já decorreu um ano, um ano que o Governo 
colige esses dados que já lhe chegaram, com a Reforma Judiciária. 
Quando a Nação toda foi consultada, todos os órgãos de Justiça, 
todas as classes foram auscultadas a respeito da Reforma Judiciária; 
to_dos se manifestaram com minudéncias, com pormenores, inclusi
vamente para a regulamentação. O Governo já dispõe desses dados, 
não é de agora; já faz quase 2 anos que o Governo dispõe desses 
dados. Esses dados não vão chegar mais agora; essas minúcias, esses 
pormenores para regulamentação já estão na mão do Governo hã 
muito tempo. 

O Sr. Virgflio Tálora (ARENA -CE)- Eminente Senador, 
embora reconhecendo - e fazemos com humildade, não cuide que 
seja ironia- que V. Ex'" estâ muito mais a par do que se passa no 
interior do Governo do que nós mesmos, temos a dizer·lhe que este 
assunto, percutido hã pouco menos de 2 semanas nos altos conselhos 
do Estado, é que nos deu a base para, não levianamente, mas em ter
mos sinceros, como procuro sempre fazer, transmitir à Cá.sa as 
informações que tenho e fazer esta afirniativa. Uma coisa é a Lei 
Complementar da Reforma Judiciária, e outra coisa é. a 
regulamentação, -o dia-a-dia, isto é, a instrumentalização daquele 
documento institucional. Isto é o que queria dizer a V. Ex~ e posso 
dar o testemunho, o tanto quanto possível, dos depoimentos das 
autoridades envolvidas no assunto e que nos permitem chegar próxi
mos da verdade, de que não há, da parte dos juristas encarregados de 
dar forma a este documento, nem desleixo, nem nenhum ato pré
concebido para atrasar o Trabalho. Isto é o que eu vi. Pode ser que 
V. Ex' esteja com a razão, conheça mais, mas estamos dando um 
depoimento à Casa que, a ser contraditado, deve sê-lo com algum 
fato que V. Ex• conheça, ante o qual nós renderemos se verificado 
exalo. 

OSR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor, eu acredito que sob a ótica das suas boas intenções, eu acredito 
que sob as luzes do seu espírito compreensivo, benévolo, bem 
intencionado, V. Ex' não tenha percebido, mas eu compulsei toda a 
contribuição vinda para a reforma do Poder JudiCiáiiO. Nos idos de 
1976, começaram a chegar ao Governo contribuições dos TribUnais 
Superiores, do Supremo Tribunal Federal, das secções da Ordem dos 
Advogados, de várias outras entidades jurídicas, pormenorizando 
esse dia-a-dia a que V. Ex• se refere, Esse dia-a-dia fõi pofiiiénoriza-·
do nos anteprojetos, nos esboços de anteprojetos que foram enviados 
ao Poder Executivo. Todo esse dia-a-dia, noite a noite, hora a hora 
da condução do processamento das questões jurídicas em jufzo 
chegou, partindo principalmente de uma base fundamental, uma 
base essencial, nobre Senador, sem a qual não adianta e as bases 
seriam as garantias do Magistrado. 

Ninguém pode julgar sem garantias, essas garantias que estão 
insertas em todas as Constituições do mundo: a vitalicíedade, a inaw 
movibilidade e a irredutibilidade dos vencimentos. Essas garantias é. 
que dão a estrutura, o fundamento para toda essa pormenorização 
do comportamento do processo judiciário, da organização judiciá
ria. Esse dia~a~dia a que V. Ex• se refere, que ainda não chegou, q.ue é 
contraditório, é contraditório por isto. Porque o GOverno nega esta 
garantia essencial para que o juiz possa eXercitar a sua função 
judicante. "ta vitaliciedade, a inamovibilidade e a irrt!dutibilidãde. 

Sem essas garantias, não existe Reforma Judiciária, ou melhor 
não ~xi!';te Poder JudícÍãrio. 

Parece~ nos qu_e_ tudo isso faz parte de uma grande encenação. 
Porém, adyirto, nes.ta Casa: o pacote de abril desnudou este plano. 
Não só_à_ Nação, mas até às nossas nações írmãs. H.5Jie. o mundo 
inteiro sabe e a Nação inteira sabe que não se pretende nenhuin re
torno ao estado de direito. 

O Sr. Virgr1io Távora (ARENA -CE) - Opinião de V. Ex.• 
Nós estamos convencidos do contrário. 

O SR. EVANI)RO ÇARREIRA (MDB - AM) - É uma 
opinião de V. Ex• 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Como também essa 
enfâ_ÚCa afirmação é uma_ opinião de V. Ex• Por mais valiosa, mais 
poderosa que seja; tem a lhe embasar só a sua autoridade. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mas. cujos 
argumentos fundamentam-se em fatos. Em fatos. Não estou em abs
trações, estou no terreno do concreto, ilustre Sr. Senador Virgílío 
Távora. 

O Sr. Vil-gíl_io Távora (ARENA- CE):-:- No terreno do concre
to é que nós estainos vendo o Sen.hor PreSidente -Ernesto Geisel ter 
decidido levar o País àquilo que ele achou, o aprimoramento demo
crático,_ e com passos seguroS, sem demagogia, assim desejamos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre Se
nador, este argumento de V. Ex• já foi demolido várias vezes. E hoje 
o Senador Gilvan Rocha colocou-lhe a última pâ de cal. 

O Sr. Virgflio TávOra. (A.RENA- CE)- Na opinião da nobre 
Oposiçã_O. - · · 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mas, nobre 
Senador, a opinião se arrima no factual, no que acontece, no concre
to. Nós_ estamos há quatorze anos sob o impacto dessa promessa, no~ 

· bre Senador. Os documentos estão aí. E a Nação, assim como as ou
tras nações; irmãs, que integram hoje a aldeia global a que se refere 
McLuhan, se inteiraram de que toda conversa, todo este imbróglio, 
estú fazendo parte de um plano. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
não diga algo de que V. Ex•, no ítüiino, não _pode estar convencido. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Estou dizen
do que no íntimo eu sinto isso, nobre Senador. Eu exemplifico. Now 
bre Senador, ouça o meu argumento. Eu exemplifico com o pacote 
de abril. S_e a Reforma Judiciária estava bem intencionada, era a 
Reforma que tinha que ser feita imediatamente, porque esse era o 
argumento do Governo, não se pode esperar mais; ela tem que ser 
feita. Mas, a reforma não foi -feita; foi fmpingida uma reforma 
política à nação brasileira, trazendo para cá 22 Senadores ungidos e 
mais Governadores também ungidos. 

Sr. Presidente, se a Reforma do Judiciário estava bem inten
cionada,_l;las,tava que o Governo fosse à nação e dissemos que o 
MDB era o responsável pela falta de justiça Qarata e rápida e o MDB 
não teri;;t- cOndições de explicar isto à nação. Mas, parece--me -
porque assim se comportou o Gove.rno- pelo fato de o MDB ter 
agido constitucionalmente, arrimado em preceito constitucional, 
feito uso de 1/3 a que tinha direito para votar contra, o Governo se 
abespinhou: fechou o Congresso; e impôs o Pacote de Abril. 

O que q"uer dizer isso, para o mais retardado dos entendedores? 
Quer dizer que o Governo impôs a Reforma Judiciária, fez todas as 
manobras para que o MDB compactuasse. Se o MDB aceita a barga
nha, o Governo, na sua estratégia, obtinha um avanço moral sobre 
as estruturas estatut_úrias do MDB, emasculava e abastardava o 
M DB para outras possíveis reformas que quisesse fazer, desde que ti
nh~l corlse~uido a primeira concessão, conseguiria outras. 

Mas, meu ilustre Senador Virgílio Távora, - isto declaro hoje 
desta tribuna- houve um milagre. Não se sabe como foi que aconte
ceu, como o MDB se uniu, ·como foi possível aquela integração 
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absoluta, aquela aglutinaÇão nUnr bloCO só, p()rquanto eu cheS:Uêi, 
em reunião de bancada, a pedir que nós féchàsséinos_·a qúestãO ~10 
não comparecimimto ·a:õ prenario, Cóm rrí"edo·dii qúé ãíg'"uns fisioló_
gicos, que alguns adesist_as se bimdea~-sem na hçr3. H: baqui _que n~c:. 
fôssemos acíonar o meCimismô da iiifidelida.d"c paÍ"tidária, Correriam 
dois ou três anos, pois eles estafiam sob o pálio, SOb a Protcr;âo do 
própriõ Governá. ---- - - ·. · ·· - ~:-- -~- : ·_-- - : -

Mas, a bancada não a~itou a .minha tese, Que era_ ll!11ã. tese radi
cal, pois eu tinha medo do fisio10gismo, eu tinha inedo Que Ó. M.J?B, 
por ser um movimento, não um partido, 8glutÍn<~;rido correntes _d_e 
váriás nuanças e de vãrios matizes, Unia delas fu8isse ila fiara "h''.· 

Mas, milagrosamente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, num: ates
tado eloqUente de que hã qualquer coisa acima_do casufsrilo go~erna· 
mental, a comandar e a orientar os homens, não só nesta Nação, m:as 
em todo o ecúmeno de que hâ qualquer coisa mais. sutil, mais-impon~ 
derãvel e mais indefinida, que ordena os acontecimentos sociais no 
Univerno- se não fosse aSsim nós aindã. estãríamos- sob o guàntC 
dos Bourbons e dos Braganças- milagrosamente, o MDB se uniu. 
Uniu-se, mercê do milagre. Como? Naquela ocasião, eu disse: é hoje 
que a ARENA vai conseguir a sua maior vitória. Vai Ser Uma ba
talha que decidirá a guerra, pois o MDB vai se emascular, vai se 
aviltar, hoje, quando votar favonivelmente à reforma· qUé o Ooverrio 
quer. Jamais, no prosseguir dos fatos e dos acontecimentQs, o MDB 
terá estofo inoral para -resisfif ao autoritarismo. Jamais. Sr. 
Presidente. 

Mas, o milagre aconteceu. 
Esta força cósmica e poderosa, que orienta o pi6Prio ·determi~ 

nismo da evolução politica dos povos, esta força noS deu todos os 
grandes a tos reivinOii:atórios da humanid8.dC.. · besdé ·o CódigÕ de 
Manu ao de Hamurabi; desde os Dez Mandamentos à Lei das 12 
Tábuas; desde a Carta Magna de João sem Terra· aó Haóeas Corpus 
Act; ao Bill of Rights à Declaração- dos Direitos Universais do 
Homem, com a Revolução francesa; todo o trabalho dos_enciélo
pedistas, de um 'biderot, de um· Voltaire, de um Mirah~flU, de ~m 
D'Alambert, de um Danton, todos a lutarem in_er<# ~~sa. força pode· 
rosa, essa força imponderável que aSe nos. mome~tos exatos e 
precisos. 

Pois ela agiu naquela hora. _ . ': " 
Se o M DB se uniu foi giaças a essa fÕrça qUe raioU, fia p3Javfa 

de Paulo Brossard e de outros tantos líderes. · . _ . ·- . . . 
O MOB se amalgamou e resi~tíu à -errlascutiiÇão e ao ã.bastatda~ 

mento. · - · . -_ ·. · - · --.-
O Governei, se Se precipitou; 'mUito que bem~ EstàVà tiC:zn i_nte_n

cionado. Mostrou apenas que nãO poSsuía arqui~etos Polfticos hábeis 
e impingiu o .. pacote", fechando o .Congresso~ Seria f*ci{ absorver. e 
prejudicar o MDB eleitoralmente, Mas, como o Govcrnõ n~o estava 
bem intencionado- este é o meu raciocínio -·:aSSim ·piaoeja·r·a.m: se · 
o MDB resistir· à emasculação, 'fe'cha-se e s-e imj,irige a'biQnicidade.. E 
foi o que aconteceu. lmpingiu-se_·a bionicida_de e S,a~os obrigados a 
aceitá-la. - · . · 

Porém, eu os advirto: hã c:juaiQUer coisa além, ()rdenando- ~ 
comandando acontecimentos, qualquer coiSa: imPàndÚável, 
inflexível e que atua na hÕra exata, na- hora' pfecisaj na- hora _definida. 
E tudo se arruma nesta Pátria. Tudo diz. ciue·Cia agua-rda a' sua 
alforria, aguarda a alforria para a porta aberti:;- para· o irande 
pórtico, o giande umbral do lihera1ismo: - '_ ,. __ - - ';- _··:·~ · 

O liberalismo não morrCU, ríém inOrfe,~ ném nlorfer •• }!~rgiie ·~lê 
está dentro da alma humana, é o anseio de liberdade 'individual. Já 
dizia o grande Berdiaef, o fi-lósofa· do cri.Stianis.mo ~ortodOXO,· êiUe 
.. não hâ pessoa humana sem liberdade". Essa liberdade_ é_intrínSéca~
é nossa. Ela falou na voz de um Giordano BrunO, ela ... f8JOU na: voz· de 
uma Joana O' Are, ela falou na voz de todos os_ gtilnd~ hlârtirf:s da 
História, falou na voz de um Alencar Furtado, sacrificado estup'ida~ 
mente numa demonstração de força, demonstração de força· que- foi 
inócua. Inócua, porque contin'uaiemos lutaÍldO..:.... êaiám dCZ, -viõie. 
virão cem, dois mil ~ ninguêln nos deterá. Não hã ·ameaÇa, nã~ há 
temor, não hã visagem, não há abonlilia~O qUe -pOssam càlat, de~-

tro de nós, esse anseio de liberdade. Sim! liberdade compreendendo a 
responsabilidade, porque a responsabilidade é intrínsici da existên
cia do estado de direito, a responsabilidade decorre naturalmente o 
esiacfo- de direito,~ a obedi~ncia à lei. 

E o que quer este País, quando já tem uma parafernália que vale 
por _todos os AI-5, que vale por todas as salvaguardas que possam 
vir,. que é o Serviço Nacional de Informações, órgão capacitado a sur
preender o mais estulto subversivo debaixo do mais escondido 
desvão de uma escada de subúrbio. 

-Nesta Pátria os informantes e os alcagoetes estão espalhados 
por toda parte. Para que maior salvaguarda do que isto? O Estado jâ 
tem tudo, o indivíduo é que não tem nada. Nós não temos nada. 

Outrora. ainda podia-se fazer uma revolução. Na velha Revolu
ção Francesa, nos idos do Século XVIII, enquanto a artilharia 
carregava o canhã~ pela boca, a massa humana avançava cinquenta, 
ceÍn metros e servia de trincheira para outros heróis. Hoje, a técnica, 
a parafernália do morticínio, do genocídio e do assassínio cOfeiivo 
está preparada para eSmagar qualquer arremedo de subversão. 

O Governo precisa de AI-5? O Governo não precisa de Al~5, o 
Goverrio não precisa de salvaguardas, o Governo_ precisa-, sim, 
concordo, do Serviço Nacional de Informações para orientá-lo, para 
surpreender qualquer foco de subversivos que por acaso possam 
emergir. O Governo tem a policia para agir de imediato. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque. Fazendo soar a 
campainha.) - Nobre Senador Evandro Carreira, a Mesa lastima 
comunicar a V. Ex• que restam apenas cinco minutos para o término 
do tempo de V. Ex• 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Meu ilustre 
Presidente, não querendo abusar dos poucos minutos que nos res
tam, encerro o meu discurso dizendo à Nação que hâ inteHgências 
neste País, hâ cérebros que percebem o que se está urdindo nos 
bastidores. 

O pacote de abril foi a demonstração eloqUente de que não se 
pretende nenhuma democracia, nenhuma reformulação democrática 
neste País. Não pretendem mesmo porquanto basta o SNI para 
acabar com qu~lquer foco subversivo. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N' 3, DE 1978 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribui
·çõeS regim.entais, resolve: 

Art.l"' São reajustados em 38% (trinta e pito por cento) a 
partir de l"' de março de 1978, os atuais valores das funções gratifica
das do Quadro de Pessoal do Senado Federal, resultantes da apli
cação do preceituado no Ato n9 2, de 1977, da Comissão DiretOrã. 

-Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 
_Senado Federal, 12 de abril de 1978.- Petrônio Portella, Presi

dente - José Lindoso, 1~>-Vice-Presidente - Antaral Peixoto, 29-

Vice-Presidente - Mendes Canale, 1~>-Secretãrio - Mauro Bene
vides, 2"'-Secretârio - Henrique de La Rocque, 3~>-Secretârio 
Ren3to Franco, 4"'-Secretãrio. 

ATO DO PRESIDENTE No6, DE 1978 

-ó Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe 
confer_em os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento ln
terno e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi 
oUtorgada pelo Ato da Comissão Diretora n"' 2, dé 4 de abril de 
1973, Resolve aposentar JOS~ LUIZ DOS SANTOS, Assistente 
Legislativo, Classe "C", Código SF-AL-012, Referência 41; do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 197, 
letra c, da Constituição da RepúbHca Federativa do Brasil, combi
nado com os artigos 1"', § 2~>, letra a, inciso II e 7"', da Lei n9 5.315, de 
12 de setembro de 1967, e artigo 392, § 4"?, da Resolução SF n"' 58, de 
!972, com: vencimentos integrais-e a gratificação adicional a que tem 
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direito, na forma dos liitig-os 31> da Lei n~' 5.903, de 9 de julho de 1973, 
~.: lO da Lei n<:' 4.345, de 26 de junho de 1964. 

Senado Federo.[, 12 de abril de 1978. - Petrônio Portella, Presi
dente. 

ATO DO PRESIDENTE N•7, DE 1978 

O Pre::;.idente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento In
terno e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi 
ouwrgada pelo Ato da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abd1 de 1973, 

Resolve aposentar, por invalidez, MANOEL BAPTISTA DA SIL
VA, Contramestre, Classe "C", Código SF-ART-702, Referência "24, 
d:.~ C.ltegoria funcional de Artífice de Mecânica, do Quadro Perma
nente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso I, e 102, 
inciso I, letra b, da Constituição da República Federativa do Brasil, 
combin~1dos com os artigos 403, inciso III,§ 2~', 404, inciso III, 359 e 
392, * 49, da Resolução n~' 58, de 1972, com vendmentos integrais e a 
gratificação adicional a que tem direito, na forma do- artígõ "jl' dã-Ld 
n~ 5.903, de 9 de julho de 1973. 

-senado Federal, 12 de abril de 1978.- Petrôni9 Portella, Presi
do;:nte. 

ATAS DAS COMISSÕES 
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL-

3' REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 1978 

Às nove horas e trinta minutos do dia treze de abril do ano de 
mil novecentos e s_etenta e oito, na Sala "Clóvis Bevilácqua". presen
tes os Senhores Senadores Benjamim Farah - Presidente, Saldanha 
Derzi, Itamar Franco. Lenoir Vargas e Heitor Dias, reúne-se a 
Comissão de Serviço Público CíVil. 

Deixam de c..:>mparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores A~.:cioly Filho e Augusto Franco. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

Constante da pauta. são relatados os seguintes Projetas: 

Pelo Senhor Senador Heitor Dias: 

Parecer favorável, com as Emendas n~'s l e 2- CCJ ao Projeto 
de Lei do Senado n9 133, de 1977, que "Autoriza a União, as Autar
quias e as Sociedades de Economia Mista a alienar im6'veis a 
funcionários aposentados", - -

Em discussão e votação, é o parecer aprovado sem -restifções. 

Pelo Senhor &nador Saldanha Derzi: 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n9 6, de 1977, 
que "Isenta de demissão o servidor condenado por crime comum e 
dú outras providências'', 

Durante a discussão o Senhór Senador Itamar Franco solicita 
vista da matéria. 

Pelo Senhor Senador Itamar F'ranco: 

Parecer favorável, com a Emenda n~' 1- CCJ ao Projeto de Lei 
da Câmara n9 65, de I976_, que "Dispõe sobre causa de especial 
aumento de pena, quanto aos crimes contra a Administração Públi
ca, praticados por ocupantes de cargos cm Comissão da Administra
ção direta e indireta, regula a forma de seu procedimento e dá outras 
providências". 

Durante a discussão, o Senhor Presidente concede vista da 
matéria, ao Senhor Senador Lcnoir Vargas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e, para 
con~tar, cu, Sônia de Andrade Peixoto, lavrei a presente-Á ta, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

CO~IISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

I• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 1978 

Às onze horas do dia seis de abril do ano de mil novecentos e 
setenta e oito, sob a presidênCia do Senhor Senador Jessé Freire e 
...:om a presença dos Senhores Senadores J:Ubas Passarinho, Ruy 
Santos, Osircs Teixeira, Louriva[ Baptista, Orestes Quércia, Lenoir 
Vargas e Franco Montoro, reúne-se a Comissão de Legislação 
Sociãl, na Sala "Rui Barbosa". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhore:. 
Senadorc.!> Accioly Filho e Nelson Carneiro. 

, i: disp-ensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui
da, e dada como aprovada. 

Da pauta dos trabalhos são relatados e aprovados os seguintes 
projetas: 

Pelo Senhor Senador Rui Santos: 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n9 lOS, de 1977, 
que dispõe sobre a participação do empregado nos lucros da empresa;. 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 39, de 1977, 
cjue altera o artigo 39 da Lei n9 5.859, de 11 de dezembro de 1912. 

Durante a discussão a Comissão rejeita_ o parecer favorável do 
Relator, e o Senhor Presidente designa como Relator do vencido, o 
Senhor Senador Osires Teixeira; 

Parecer contrário ao Projeto de Lei da Câmara n'i' I23, de 1977, 
que transforma os débitos dos estabelecimentos de ensino, junto ao 
INPS, em bofsas de estudo, e dá outras providências; 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n'i' 139, de I977, 
que acrescenta dispositivo à Lei n9 4.090, de 13 de julho de 1962, que 
institui a gmtificaçào de Natal para os trabalhadores: 

P_ar_c_ce_r contrário ao Projeto de Lei do Senado n'i' I39, de 1976, 
dá nova rcdação ao artigo II do Decreto-lei n'i' 5.452, de I 'i' de maio 
de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho); Projeto~ de Lei do 
Senado nt> 176, de 1976, que introduz modificações na Consolidação 
das Leis do Trabalho, tramitando em conjunto; e 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n'i' 128, de 1974, 
que "acrescenta parágrafo ao art. 8<:' da Lei n~' 5.107, de 13 de setem
bro de 1966, e dâ outras providências", e seus anexos que tramitam 
em conjunto, e, também, ao substitutiYo da CCJ ao Projeto de Lei do 

.Senado n~ 164, de 1975. 
O Serihor Senador Nelson Carneiro apresenta, voto vencido, em 

separado, sobre a matéria. 

Pelo Senhor Senador Lourival Baptista: 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n~' 64, de 1975, 
que isenta da responsabilidade solidária com o construtor, perante o 
INPS, o proprietário de casa destinada à sua moradia, com voto 
Yencido, em separado, do Senhor Senador Franco Montara; 

Parecer pela rejeição ao ProjetO de Lef do Senado n9 185, de 
1977, que acrescenta parágrafo ao art.-29 da--Lei n9 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, com voto contrário do Senhor Senador Franco 
Montoro; 

Parecer pelo apcnsamento do Projeto de Lei do Senado n<? 208, 
de 1975, ao Projeto de Lei do Senado n<? 39, -de 1977, que dá nova 
redaçào ao § 29 do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
que trata do empregado eleito para o cargo de administração sindical 
ou representação profis.<Jional; 

Parecer pela rejeição ao Projeto de Lei da Câmara nt> 104, de 
1977, que uc-rescenta dispositivo ao art. lO da Lei n9 5.107, de 13 de 
setembro de 1966. 

Durante a discussão da matéria, a presidência concede vista do 
prójefOão Senhor Senador OsireS Teixeira. 
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Pelo Senhor Senador Ore!>tes Quéreia: 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 SO, de 1976, 
que dispõe sobre requisitos a serem incluídoS-na Carteira Profissio
nal dos Maritimos. Durante os trabalhos a Comissão rejeita o pare
cer favorável do Relator, e o Sr. Presidente designa como Relator do 
vencído, o Sr. Senador Jarbas Passarinho. Apresentam votos em 
separado, vencidos, favorável ao projeto, os Senhores Senadores 
Orestes Quércia e Lázaro Barboza. 

Pelo Senhor Senador J arbas Pa.ssarinho: 
Parecer favorâvel ao Projeto de Lei da Câmil.ra n" 53, de 1977, 

que dispõe sobre condições a observar na renovação de contràtàs de 
atletas profissionais, e dá outras providências; 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n~> 187, de 1977 
que introduz alterações no art. 164 da Consolidação das Leis do Tra~ 
balho, para estabelecer garantias aos representantes classistas nas 
Comissões Internas de Prevenção de Acideiites do Trabalho 
(CIPAs); .. 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câ-mara n~>71, de 1977. 
que modifica dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto· lei n~> 5.452, de 11' de maio de 1943, em sua 
parte processual; 

Audiência ao Ministério do Trabalho aos seguintes projetas que 
tramitam em conjunto: 

Projeto de Lei da Câmara n"' 2, de 1976, que altera o art. 73 da 
Consolidação das Leis do Trabalho~ Projeto -de Lei dÕ Senado n9 
193, de 1975, que altera a redução do art. 73, caput. da Consolidação 
das Leis do Trabalho; Pr_ojeto de Lei do Senado nY 283, de _[976, que 
dispõe sobre o Adicional Noturno para os trabalhadores regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho; Projeto de Lei do Senado 
n9 12 I, de 1977, altera dispositivos da Consolidação daS Leis do Tra
balho; e 

Parecer contrário -aOs segUintes projetas que tramitam em con
junto: 

Projeto de Lei do Senado n~" 97, de 1975, que altera a redução do 
~ 2'í' do art. 67 da Lei Orgânica da PreVidência Social (Lei n"' 3.807, de 
26 de agosto ,de 1960); Projeto de Lei do Senado nY 169, de 1975, que 
"determina que os benefícios concedidos pelo JNPS S!!rão reajus
tados na base do reajustamento do salário mínimo. Dã nova redação 
ao ~ 29 do art. 67 da Lei_ Orgânica da Previdência Social"; e Projeto 
de Lei do Senado n~" 211, de 1975, que altera a redação do § 2"' do 
o.~rt. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social, e-dâ outras providên
cias". Com voto vencido do Seflhor Senador Orestes Quêi"cia e ven
cido, em separado, do Senhor Senador Franco Montara. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião; lavrando eu. 
Lêda Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL 

I• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 1978 

Às dez horas do dia treze de abril do ano de mil novecentos e se
tenta e oito, nu· Sala "Ruy Barbosa", presentes os Srs .. Senadores 
Wilson Gun_çalves - Presidente, Saldanha Derzi, Heitor Dias, 
Braga Junior, Adalberto Sena e Itamar Franco. reúne-se a Conlissão 
do Distrito Federal. · 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, oS Srs. Sena
dores Murilo Paraíso, Cattete Pinheiro, Osíres Teixeira, Virgílío Tá
vora, Alexandre Casto.~ e Lázaro Barboza. 

Constutadu 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. 

Pros.seguindo, o Sr. Presidente procede à leitura de ofícío do Sr. 
DirCtor dó Depo.r!amcnto de Cultura da Secretaria de Educação e 
Cultura do Distrito Federal. dando ciência da criação d3 Divisão do 
Patrimônio Histórico e Artístico naquela Direto.ría, ao tempo em 
que apresenta o seu titular, Sr. Walter Albuquerque Melo. No en-

seja, a Presidência assegura o apoio da Comissão ao órgão recérri
criado e, em aparte, o Sr. Senador Itamar Franco ressalta a impor
tância da iniciativa daquela Secretaria do Governo local. 

Em seguida, é concedida a palavra ao Sr. Senador Saldanha 
Der:ó, que ressalta favoravelmente o Projeto de Lei do Senado n'i' 3, 
de 1978-DF, que "dispõe sobre doação, à União, pelo Distrito Fe
der~!, de bens móveis colocados à disposição da Presidência da Repú
blica cm 17 de novembro de 1967". 

Submetido à discussão e votação, é o parecer aprovado sem res-
trições. · 

Em continuação, o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Sena· 
dor Heitor Dias, que emite parecer favorâvel, nos termos do Projeto 
de Resolução que oferece, ao Ofício "S" n~" 27, de 1977, ''do Sr. Presi
dente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, encaminhando ao 
Senado- Federal o Relatôrio e demais peças do processo sobre a apro
vação das contas do Governo do Distrito Federal relativas ao exer
ctcio de 1976". 

Na oportunidade, ê concedid_a vista do processo ao Sr. Senador 
Itamar Franco, nos tennos do §)'i' do artigo 153 do Regimento 
Interno. 

Esgotada a pauta, a Presidência faculta a palavra, dela fazendo 
uso o Sr. Senador Adalberto Sena que, com base em reclamações que 
lhe foram encaminhadas, solicita providênciis desta ComissãO-Junto 
à TELEBRASf_PA, no sentido de que sejam esclarecidos os motivos 
de constantes cobranças indevidas de chamadas interurbanas e ter-
mina por critica.r o recente aumento das tarifas telefônicas. ' 

Em apartes, manifestam·se os Srs. Senadores Saldanha Derz.i, 
Heitor Dias e Braga Junior, o primeiro justificando a elevação das 
referídas taxas e os demaís citando ocorrências ilustrativas da prõCe
dêncía das reclamações. 

Também o Sr. Senador Itamar Franco, externando- a sua concor
dância, propõe, como medida preliminar, que sejam os Srs. Sena
dores Ad3lberto Sena e Braga Junior encarregados da apuração dos 
fatos denunciados. 

Por último, o Sr. Presidente, embora assinalando ser o pro
blema de fundamental importância, pondera que a Comissão dêverá 
iniciã~mente se documentar para, em seguida, tomar as providências 
sugeridas; daí por que ficará adiada a apreciação do assunto para _a 

próxima oportunidade. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu-, 

Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, Ilda 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAC0ES 
E OBRAS PÚBLICAS 

I• REUNIÃO, REALIZADA 
EM II DE ABRIL DE 1978 

Às dez horas do dia onze de abril do ano de mH novecentos _e 
setenta e oito, na Sala "Ruy Barbos~", presentes os Srs. Senadores 
Lourival Ba,ptista - Presidente, Alexandre Costa, Mattos Leão e 
Brago Junior, reúne-se a Comissão de Transportes·, Comunicações-e 
Obras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.L 
Senad_ores Luiz Cavalcante, Evelásio Vieira e Evandro Carreira~ 

Verificada a existência de_ número regimental, o Sr. Presidente 
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da 
reunião anterior, que ê dada como aprovada. 

Constantes da pauta, são relatadas as seguintes matérias: 

Pelo Sr. Senador Alexandre Costa: 
Parecer pela rejeição_dQ Projeto de Lei do Senado nY 162, de 

1977, que Hsimplifica exigências para habilitação ao exame de motoa 
rísta": - --

Parecer pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nl' 160, de 
1977. que "isenta os táxis do pagamento da tax.a de pedágio"; 

Parecer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n~> ()88, de 
1977, que "institui seguro obrigatório nas garagens e estacionamen
tos pagos'': 
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Parecer pela rejeição dos Projetas de Lei do Senado_ n'~'s 272 e 
273; de 1976- tramitando em conjunto -, que, respectivamente, 
~'dispõe sobre a instalação de equipamento antipolu"iaor nos veícu:los 
automotores de via terrestre, e dâ outras providências", e que "esta
belece equipamentos obrigatórios dos veículos automotores de via 
terrestre, e dá outras providências"; 

Parecer preliminar por audiência ao Poder ExecUtivo, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n9 121, de 1977, que "altera disposições da 
Lei n<~ 5.917,' de !O de setembro de 1973, que .. aprova o Plano Na
cional de Viação, e dâ outras providências"; e 

Parecer preliminar por aUdiência ao Poder Executivo, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n"' 015, de 1978, que .. altera o Plano Na~ 
cional de Viação, incluindo trecho rodoviário na BR-497, e dá outras 
providências". 

Pelo Sr. Senador MaUos Leão: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n"' 175, de 1977, 

que "acrescenta parágrafo ao artigo 73 da Lei n9 5.108, de 21 de 
setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito)". 

Pelo Sr. Senador Braga Junior: 
Parecer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n"' 054, de 

1977, que .. fixa os níveis máximos permissíveis de sons e ruídos pro
duzidos por veículos automotores, regula a fabricação e o uso de 
acessórios que especifica e dá outras providências". 

Submetidos à discussão e votação, os citados pareceres são 
aprovados sem restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada Pelo Sr. Presidente. 
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MESA 

Presidente: 3'~-Secretdrio: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Líder 

Petrônio Portella {ARENA- PI) Henrique de la Rocque {ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice-Uderes 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sorney 
MaHos leão 

Osires reixeiro 
Otto lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

1 9.\/ice-Presidente: 

José lindoso {ARENA- AM) 49-Secretdrio: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29-Vice·Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB - RJ) 

19-Secretório: 

Me!"ldes Canele (ARENA- MT) 

29-Secretário: 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Oliveira Filho 

loc:cl: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25-8505- Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretário: 

Altevir leal (ARENA- AC) 

Evandro Carreiro (MDB- AM) 

Otair Be<:ker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
EDAMINORJA 

líder 
Paulo Brossord 

Vice-Líderes 
Evelásio Vieira 
Gilvan Rocha 
Itamar Franco 
leite Choves 

Marcos Freire 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: 'Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramois301 e313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otoir Becker 

2. Benedito Ferreiro 

3. ltalívio Coelho 

4. Murílo Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dincrte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattos Leão 

5. Vasconcelos Torres 

MDB 

1. Agenor M~ria 1. Adalberto Seno 

2. Roberto Saturnino 2. fvelóslo Vieira 

Assistente: Clóudío Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623 

2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotônio Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agenor Mario 
2. Evandro Carreiro 

MDB 

2. José Sarney 
3, Otair Becker 

1, Evelásio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

Titulares 

1. Accioly Filho 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krie9er 
1 "'·Vice·Presidente: Accioly Filho 
2'i'-Vice-Presidente: leite Choves 

Suplentes 
ARENA 

1 , Mattos leão 
2. Gustovo Capanema 2. lenolr Vergas 
3. Daniel Krieger 
4, Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalivío Coelho 
9. Otto lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Choves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossa rd 
5. Orestes Quércia 

MDB 

3. Arnon de Me/lo 
4. Vasconcelos Torres 
5 . . Milto,n Cabral 
6. José Sorney 

1. Franco Montoro 
2. lâzaro Bcrbozo 
3. Cunha Lima 

Assistente: Mario Helena Bueno Brandão- Ramal 305 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 -Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraíso 

3. Cottete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilron Gonçalves 

Vice-Presidente: Itamar Franco 

S".Jplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Samey 

3. Braga Junior 

4. Altevir letal 

5. Luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro-

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa11
- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torre:;; 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1 . Mi~oon Cabral 1. Catte~ Pinheiro 

2. Amon de Mello 2. Augusto Franco 

3. José Guiomard 3. Jos6 Sarney 

4. Luiz Cavalcante 4. Domícia Gondim 

5. Murilo Paraíso 5. Jarbas Passarinho 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

MDB 

1. Franco Montara 1. Agenor Maria 

2. Marcos Freire 2. Orestes Qu6rcía 

3. Roberto Saturnino 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal675 

Reuniões: Quartas·feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 

Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outro 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Copanema 2. Ruy Santos 

3. Joéio Colm~n 3. Arnon de Mello 

4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelcisio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: C lei de Maria B. F. Cruz - Ramal598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17membras) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montara 

Vice-Presidente: Comício GOndim 

Titulares 

ARENA 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domicio Gondim 

5. HP.Ivldio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Mottos leão 

8. RuySantos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Tóvoro 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

1. Franco Montara 

2. Evelósio Viejra 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Cunha lima 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal 676 

Reuniõesr Quintas·feiras, às 9:00 horas 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Gulomard 

6. José Sarney 

7, Saldanha Oerzi 

1. Donton Jobim 

2. Dir~eu Cardoso 

3. Evanclro Carreiro 

local: Sala "Clóvis &vilécqua"- Anexo H- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. Lenoir Var~as 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice·Presidente: Or&Stes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Tóvoro 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho ~ 4. Domício Gondim 
5. lourival Saptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. lcizaro Borbo:r:a 
2. Orestes Quérda 2. Cunha Limo 

3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo U- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
{?membros) 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. Domício Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice-Presidente: Luiz: Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. Jos~ Guiamard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgilio Tdvora 

5. Jarbas Pas~rinho 

1 • Dirceu Cardoso 
2. Itamar Fronco 

MDB 
1. Gilvan Rocha 
2. Franco Montoto 

Assistente: Ronaldo Pache<:o de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvidío Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Derzi 

1. Daflton Jobim 
2. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Seno 
Vice-Presidenfe: Helvldio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgilio Tóvora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
{ 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

l~·Vice·Presidente: Saldanha Derz.i 

2~'-Vice·Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Cesto 

3. Virgilio Tóvoro 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Melfo 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto franco 

1 O. Otto lehmann 

1. Oonton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: C&ndido Hippertt- Rama/676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Acdaly Filho 

2. Fausto CciStelo·Bronco 

3. Helvídio Nunes 

4. Oomício Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2, Paulo Brossord 

3. Roberto Saturnino 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir Le;:d 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. ltalívio Coelho 

3. Osires Teixeirc; 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. lourival Baptista 

MDB 

1. Ado/berto Sena 1. Benjamim farah 

2. Gilvon Rocha 2. Cunho Lima 

A5sistet'lte: Lêda Ferreiro do Rocha ~ Ramal312 

Reuniões: Quintos·fe:ras, às 11 :00 horas 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo H- Ramais 621 e 716 
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--------~----------~---
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Milton Cabral 

Vice;·Presidente: Augusto Franco 

Titulare'S Suplente 
ARENA 

1. José Guiomard L Alexar · t Costa 
2. Vasconcelos Torres 
3, Virgílio Tóvora 

2. Braga, .. tlor _ 
3. Dinarte Mariz 

4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sena 
2. Benjámim Farah 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: l.!da Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. LenoirVargas 
2. Accioly Filho 
3. Au9usto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Cerzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 
Presidente: Benjamim Faro h 

Vice·Presldente: lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capariema 
3. MaHos leão 

MDB 
1. Oanton Joblm 
2. lózaro Barboz:a 

Ass.istente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal307 
ReunJões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

' (7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice·Presidente: Alexandre Costa 

Titulares. 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante' 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
5. Mattos Leão 

1 . Evandro Carreira 
2. Evelóslo Vieira 

Suplentes 
ARENA 

1. Otto Lehmann 
2. Teotônio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

MDB 
1. lózaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 
Reuniões: Terças-feiras, às 10J00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões· Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castra 
local: Anexo 11- Térreo 
Telefono;: 25-8505 - Ramal 303 
·1) Com1ssões Temporárias para Projetes do Congresso Nae,ional 
2) Comissões Temporárias para Apreciaçào de Vetos 
3) Comis«5es Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissóo Mista do Projeto de Lei Orçamentória (art. 90 do Regir.;ento. 

Comum). 

Assistentes de ComiHões: Haro[do Pereira Fernandes - Ramal 1:.74: 
Alteu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. f. Cruz- Ramal :)91;5; 
Mauro Lopes de Sá- Rama1310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

HORAS TERÇA 5 A L A 5 ASSISTENTE HORAS QUINTA SAL AS ASSIS~E.t't'l'E 

--~ 
C,T, RUY BARBOSA B:ONALlXl 09:00 c.F. CLClVIS BEVILA.C.'-1\IA CllliDIDO 

Ramais - 621 e 716 Ramal - 623 
10:00 

C.A.R. CL6VIS .BBVILACQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. RUY BARE05A SONIA 
Rs.mal - 623 Ramal.s - 621 e 7l6 

C.A. CU!VIS BEV!L!CQUA CL.(UDIO C.E.e. CL6VIS BEVIL!CQUA CLEIDE 

10:30 
Ramal - 623 COSrA 

:!.0:00 
Ramal - 623 

C,R.E. RUY BARBOSA CANDIDO C.D.F, Rü:f BARBO_SA RONALDO 
Rareais - 621 e 716 Ra.n a~s - 621 e 71 

HOP.AS Q'JARTA SAL AS ASSISTENTE C.L.S. CLdVIS BEVILA:CQfJA DAI:IIEL 
Rarr.nl - 623 

11:00 
09:00 c.s.N. RUY BARBOSA 

LEDA RUI BARBOSA c.s. LEDA Ramais - 621 e 716 Ramais - 621 e 716 

c.c.J CLClVIS BBVIL!CQ.UA MARIA 12:00 C.R, CL6VIS BEVIIJ:CQUA MARIA 

10:00 Rai!ISl - 623 HELENA Ramal - 623 CARlf.EM 

C.M.E. RUY BARBOSA 
RONALDO 

Ramais - 6:?1 (I 716 

10:30 C.E. RUY BARBOSA 
DANIEL 

Ramais - 621 e 716 
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ANO XXXIII- N• 032 QUARTA-FEIRA, I9 DE ABRIL DE 1978 BRASlLIA- DF 

r------~=-CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1•, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, prom..ulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•10, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.591, de 21 de dezembro de 1977, que"prorrqga o 
prazo da isenção dos impostos de importação e sobre produtos industrializados para equipa
mentOs cinematográficos, e dá outras providências'~. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.591, de 21 de dezembro de 1977, que "pror
roga o prazo da isenção dos impostos de importação e sobre produtos industrializados para equipamentos 
cinematogrãficos, e dá outras providências". 

Senado Federal, 18 de abril de 1978. -Senador Petrônio Porte/la, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional al'rovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1978 
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.594, de 22 de dezembro de 1977, que "prorroga 

os incentivos fiscais previstos no Decreto-lei n"' 221, de 28 de fevereiro de 1967". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.594, de 22 de dezembro de 1977, que "pror
roga os incentivos fiscais previstos no Decreto-lei n' 221, de 28 de fevereiro de 1967". 

Senado Federal, 18 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Requerimento de registro de candidatos à Presidência e à 

Vicc-Prcsidência da República. 

A Mesa do Senado Federal, em cumprimento ao disposto no 
art. ! l da Lei Complementar nço I 5, de 13 de agosto de 1973, e para os 
fins ali previstos. faz saber, por mim, Primeiro-Secretária. que rece
beu. a !t-; do corrente mês. da Aliança Renovadora Nacional, o 
seguinte rcqLrerimento: 

"ALIANÇA RENOVADORA NACIOi'fAL -ÁRENA 

ExmY Sr. Presidente e demais Membros da Mesa do Senado Fe
deral. 

A Aliança Renovadora Nacional - ARENA, nos -termos do 
art. lU da Lei Complementar n~' 15. de 13 de agosto de 1973, vem 
requerer a e.%3. Calenda Mesa o registro de seus candidatos à Presi
dência e à Vice-Presidênda da Repóblica, na eleição do dia 15 de 

outubro de 1978. respectivamente os Senhores General-de-Exército 
João Baptista de Oliveira Figueiredo e Doutor An~ônio Aureliano 
Chaves de Mendonça, escolhido.s em Convenção Nacional, realizada 
nos dias oito e nove de abril de I 978, juntando ao presente: 

a) cópias autênticas das Atas das Sessões da VII Con
venção Nacional: 

b) autorizações dos candidatos, com firmas reconheci
das por tabelião; 

c) certidões do Tribunal Superior Eleitoral de que os 
candid::~tos estão no gozo dos direitos políticos; e 

d) certidões de fili<~çào partidária. 
Nestes termos. Pede Deferimento 
Brasília, 18 de abril de 1978. - Deputado Francellno 

Pereira, Presidente do Diretório Nacional- Deputado Nel
son Marchezan, Secretário-Geral" 

Senado Federal, 19 de abril de 1978. - Senador Mauro 
Bencvides, !"'-Secretário. em exercício. 
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SUMÁRIO 

I- ATA DA47•SESSÃO, EM 18 OE~ ABRIL DE 1978 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Parecer 

Referente à seguinte matéria~· 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
nO? ll l/76 (nO? 1.500-B/75, na Casa de origem), que acrescenta e 
altera dispositivos no Decreto-lei nO? 762, de 14 de agosto de 1969, 
que autoriza o funcionamento da Universidade de Uberlândia, e 
dã outras providências. (Redação do vencido, para o turno suple
mentar.) 

1.2.2 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n'õ' 55/7S, de autoria do Sr. 
Senador Itamar Franco, que dispõe sobre a eleição do Juiz de 
Paz. 

-Projeto de Lei do Senado n'õ' 56/78, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositiVo à Conso-
lidação das 'Leis do Trabalho. -

1.2.3 - Requerimentos 

- N9s 83 a 85/78, de autoria do Sr. Senador Otair Becker, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fedei-ai, respec
tivamente, das seguintes matêrías: 

- discurso do Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto 
Geisel, quando de sua visita ao Município de São Joaquim, por 
ocasião da Festa da Maçã; 

-da nota publicada no Jornal de Santa Catarina, sob o 
título" Ainda o discurso do candidato"; e 

-da nota publicada no jornal O Estado sob o título "Na 
saudação, Konder mostra o que foi feito para fixar o homem à 
terra". 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR BENJAMIM FARAH- Trabalhos desenvolvi
dos pelo I Simpósio Tributãrío, ri:aHzadO na cidade de Duque de 
Caxias-RJ. 

SENADOR AGENOR MARIA - Registro da 40' Expo
sição Agropecuâria e Industrial de Campo Grande. Memorial de 
produtores agrícolas de Mato Grosso do Sul, em favor do esta
belecimento de uma poHtica definida para o setor. 

SENADOR MUR!LO PARAISO - Indicação do Depu
tado Marco Maciel para o Governo do Estado de Pernambuco. 

SENADOR OTTO LEHMANN - Necrológio do Sr. 
Vicente Leporace. 

SENADOR DINARTE MARIZ -Apelo às autoridades 
competentes, no sentido de proteger a produção da região do 
Seridó-RN, face a ausência de chuvas. 

1.3- ORDEt.:Oo DIA 

- Projeto de Lei do Senado ri~' 2.37/76, dO-sr:--senacrorna
mar Franco, que dispõe sobre o ensino obrigatOrio~--eni. todos os 
cursos jurfdicos do País, da disciplina .. Direitos Humanos 
Fundamentais". Votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 1/77 (n~' 2.320-A/74, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que regula a locação predial urbana, e dâ outras providên-

cias. Discussão sobrestaaa por falta de quorum para votação do 
Requerimento nY 61/78, de adiamento de sua discussão parare
exame da Comissão de Constituição e Justiça. 

- PrOJeto de Lei do Senado n~" 265/76, do Sr. Senador 
Agenor Maria, que elimina a exigência do período de -carência 
para concessão, pelo INPS, de benefícios em virtude de incapaci
dade para o trabalho ou morte do segurado. Discussão sobres
tada por falta de quorum para votação do Requerimento 
n~> 77/78, de adiamento de sua discussão para reexame da Comis
são de Legislação Social. 

-Projeto de Lei do Senado n~> 144/77, do Sr. Senador Ben· 
jamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determinar o 
pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e mili
tar da União, e dá outras providências. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidade.) Discussão sobrestada por 
falta de quorum para votação do Requerimento nO? 59/78, de adia
mento de sua discussão. 

1.4- DISCURSOSAPOS A ORDEM DO OlA 

SENADOR PAULO BROSSARD - Procrastinaçào da 
implantação da reforma do Judiciário. O processo de escolha e 
eleição indireta de Governadores e Senadores. Ampliação do 
mandato presidencial a vigorar no próximo período. 

SENADOR EURICO REZENDE- Considerações sobre o 
pronunciamento de seu antecessor na tribuna. 

SENADOR MARCOS FREIRE, comO Lider- Nota emi~ 
tida pela Associação Brasileira de Imprensa - Delegacia de 
Brasília- contra a apreensão, pela censura, do n~ 5 do mensário 
''Repórter" 

SENA DOR JOSE SARN EY. como Líder- Protestando res
ponder na sessão de amanhã o discurso proferido pelo seu prede
cessor na tribuna. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI
MA SESSÃO ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSO PROI"UNCIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessão de 
17-4-78. 

3- CONSULTO RIA-GERAL 

-Parecer n~> 20/78. 

4 -INSTITLITO DE PREVID€NCIA DOS CONGRES
SISTAS 

-Ata de reunião do Conselho Deliberativo. 

. 5- GRVPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLA
MENTAR 

-Ata de reunião da Comissão Deliberativa. 

6- ATAS DE COMISSÃO 

7- MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 



Abril de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) 

ATA DA 47~ SESSÃO, EM 18 DE ABRIL DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESIDitNCIA DO SR. JOSÉ LINDOSO 

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

Adalberto Sena - Evandro Carreira - José Lii'idoso -
Renato Franco - Henrique de La Rocque - Fausto Castelo
Branco- Helvídio Nunes- Mauro Bencvides- Agenor Maria
Milton Cabral- Cunha Lima- Murilo Paraiso- Arnon de Mello 
- Augusto Franco - Lourival Bapti:.ta - Luiz Viana - Ruy 
Santos- Eurico Rezende- João Calmon - Benjamim Farah -
Itamar Franco- Magalhães Pinto- Orestes Quércia- Otto Leh
mann - Benedito Ferreira- Lázaro Barboza - Itatívio Coelho -
Accioly Filho- Mattos Leão- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas
Otair Becker- Daniel Ki-leger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessào_+ 

O Sr. !9-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o-seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N• 170, DE 1978 
(Da C' omissão de Redação) 

Redaçâo do vencido, para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 lll, 
de 1976 {n9 1.500-Bf75, na Casa de ori~em). 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redaçào do vencido, para o turno suple
mentar, do Substitutivo do Senado ao Pio]etO--de Lei da Câmara 
n11 III, de 1976 (n9 1.500-B/75, mi Casa de origem), que acrescenta 
e altera dispositivOs nO Decreto-lei n11 762, de 14 de agosto de 1969, 
que "autoriza o funcionam-ento da Universidade de Ubirlândía''. e 
dá outnts providências. 

Sala. das Comissões, 18 de abril de 1978.- Adalberto Sena, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Helvíd-io Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 170, DE 1978 

Redaç:io do vencido, para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado-ão Projeto de Lei da Câmara W' 111, 
de 1976 (n9 t.500-Bf75, na Casa de origem). 

Substitua-se o Projeto pelo seguinte: 

Acrescenta c altera dispo.<>itivos no Decreto-lei n9 762, de 
14 de agosto de 1969, que "autoriza o funcionamento da 
Universidade de Uberlândia '', e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A Univer~1dade de Uberlãndia, autorizada a funcio
nar pelo Decreto-lei n9 762, de 14 de agosto de 1969, passa a deno
minar-se Universidade Federal de Uberlândia, com sede na Cidade 
de Uberlãndia, Estado de Minas Gerais. 

Panígrafo úriico. ----x-oníversidade é uma. fundação, com 
personalidade jurídica de direito privado e gozará de autonomia nos 
termos da legislação federal, c_do seu estatuto. 

Art. 29 Além das modificações introduzidas no art~ J9 e seu§ 
19, os dispositivos do Ot!creto-Iei n~> 762, .de 14 de agosto de 1969, 
adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 311 Integrarão a UniverSíóade de Uberlândia, ini~ 
cialmente, as seguintes unidades: 

I - Faculdade Federa! de Engenharia (Lei n~' 3.864-A, 
de 24 de janeiro de ! 961: Lei n<1 4.170, de 5 de dezembro de 
! 962 e DecretO~ lei n~' 379, de 23 de dezembro de I 968); 

II - Faculdade de Direito de Uberlàndia (Decretos 
n<1s 47.732, de 2 de fevereiro de 1960; e 52.831. de 14 de 
novembro de 1963); 

III- Faculdade de Ciências Económicas de Uberlândia 
(Decretos n<1s !.842, de 5 de dezembro de 1962: 59.447, de 3 
de novembro de 1966, e 58.656. de 16 de junho de ! 966): 

IV - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
UberlJ.ndia (Decretos n<1s 47.736, de 2 de fevereiro de 1960, e 
53.447, de 23 de janeiro de 1964); 

V - Conservatório Musical de Uberlândia (Decreto 
n'? 61.479, de -5 de outubro de 1967). 

§ (<:> As unidades de que trata este artigo e seus§§ 29 e 
39 com vistas à estruturação da Unidade nos moldes 
preconizados pela legislação do ensino, poderão ser objeto de 
fusão, desdobramento, transformação e extinção, conforme 
se dispuser no estatuto e no decreto que o aprovar. 

Ç 29 A Escola de Medicina e Cirurgia de Uberlândia 
dever.i integrar a Universidade Federal de Uberlândia, assim 
que venha a ser legalmente reconhecida (Decreto nl' 62.261, 
de 14 de fevereiro de 1968). 

§ J<:> Por deliberação do Conselho Universitário, a 
Universidade poderá promover a criação de novas' unii:lades, 
respeitado o disposto na Lei nQ 5.540, de 28 de novembro de 
1968. 

Art. 4<:> O património da Universidade Federal de 
Ubcrlândía será constituído: 

I- Do acervo de bens e direitos das unidades de que tra
tam os incisos I a V do artigo anterior e seu§ 29; 

II - Pelos berys e .direitos que foram incorporados em 
virtude de ato dos poderes p(lblicos ou que a Universidade 
aceitar, oriundos de doação ou legado; 

III - Pelos bens e direitos que a Universidade vier a 
adotar; 

TV- Pelos saldos dos exercícios financeiros anteriores. 

Art. 5<:> São recursos financeiros da Universidade 
Federal de Uberlândia: 

I - Dotação que lhe for anualmente consignada no 
Orçamento da União: 

II - Doações, auxílios e subvenções que lhe venham a 
ser feitos ou concedidos pela União, Estados e Municípios ou 
por quaisquer entidades públicas ou privadas: 

III - Remuneração de serviços prestados a entidades 
públicas ou particulares, mediante convênio ou contratos 
específicos: 

IV -Taxas, emolumentos e anuidades que forem lixa
dos pelo Conselho Diretor, com observância da legislação 
específica sobre a matéria: ' 

V - Resultado das operações de crédito e juros bancã-
rios: 

VI - Receitas eventuais. 
Art. 69 Serão transferídos à Universidade Federal de 

Uberlândia a totalidade dos bens patrimoniais das institui
ções incorporadas nos termos deste Decreto-lei. 
' Parágrufo único. O Ministério da Educaâo e Cuitura 

adoturá as medidas administrativas neces-sárias à integração 
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dos bens patrimoniais previstos neste artigo, providenciando. 
inclusive. a transcrição, no Cartório competente, das respecti
vas escrituras de doação, çomodato QU cessão." 

Art. 31' A Universidade Federal de Uberlândia prestará con
tas de sua gestão finan-ceira ao Tribunal de Contas da União e quan
do receber dotações, subvenções ou auxílios dos Estados e Muni
cípios, obedecerá à legislação destes na comprovução das despesas 
efetuadas. 

Art. 4~' Ficam resguardados os direitOS-e vantagens dos profes
sores, auxiliares de ensino e demais servidores- qUe~ à data da pro
mulgação do Decreto-lei n~' 762, de 14 de agosto de 1969, prestavam 
serviços à Faculdade Federal de Engenharia, os quais comporão 
Quadro Suplementar da Universidade, continuando a ser regidos 
pela Legislação Federal, salvo o direito de opção para o regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CL T). 

Parágrafo único. A critério da Universidade, poderão os pro
fessores e servidores das demais unidades incorporadas ser_ aproveita
dos, respeitando-se-lhes os direitos e vantagens adquiridos. 

Art. 5~' O r'::itor e o v:ice-reitor da Universidade Federal de 
Uberlândia, obedecidas as disposições do art. 16 e parágrafos da Lei 
n~' 5.540, de 28 de novembro de 1968, serão nomeados pelo Presiden
te da República. 

Parágrafo único. Na forma do estatuto, ao reitor incumbe diri
gir todas as atividades da UniveiS"idade, executando a política geral 
da instituição em cumprimento às deliberações do conselho diretor e 
reprcse:ntar a Universidade em juizo ou fora dele, 

Art. 6Y A Universidade gozará da imunidade -P~evista no 
art. 19, inciso m, aHnea e, da Cónstituiçãó Federal, ficando isenta, 
também, de contribuições para fiscais (inclusive as da previdência so
cial, parte do empregador). 

Art. 7Y Os bens e direitos da Universidade serão utilizados ou 
aplicados excluSivamente para a consecução de seus objetivos, não 
podendo ser alienados os imóveis e os bens que forem gravados de 
inalienabilidade, sem prévia autorização, ohedecidas, também, as dis
posições- da Lei n~' 6.120, de 15 de Outubro de 1974. 

Parágrafo único. No caso de extinguir-se a· Universidade, os 
bens que lhe forem cedidos, dados em comodato, ou doados com a 
cláusula de inalienabilidade, reverterão aos seus respectivos ceden· 
tes, comodantes ou doadores, e os demais serão incorporados ao 
patrimônio da União. 

Art. ,8~' Os cursos ministrados pelas unidades incorporadas à 
Universidade a esta se integram definitivamente, não se desvinculan
do mesmo na ocorrência da hipótese prevista no parágráfõ ónico do 
artigo anterior. 

Art. 9~' Os atuais estatutos da Fundação e da Universidade 
aglutinar-se-ào a fim de se adaptarem, no prazo máximo de 60 (ses
senta) dias, às disposições desta Lei e das normas do ensino em vigor. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se o Decreto-lei n~' 1.275, de 11' de junho de 

1973, e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESlDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, projetas de lei que _serão lidos pelo Sr. !~'-Secre
tário. 

São lfdos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 55, DE 1978 

Dispõe sobre a eleição do Juiz de Paz. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. JY A eleição dos J_ujz!:S_de Paz far-S:ç-á por sufrágio univer
sal e direto, observado o sistema majoritário. 

P:mlgrafo único. O voto dado ao candidato a Juiz de Paz 
entender-se-á dado ao seu respectivo suplente. 

Art. 2Q O registro dos candidatos a Juiz de Paz serã feito nos 
Juízos Eleitorais. 

Art. 3~' A eleição de que trata esta Lei realizar-se-á simultanea-
mente com a de prefeito, vice-prefetto e vereadores. 

Art. 4~' O mandato de Juiz de Paz s~rá de quatro anos. 
An. 5"' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
-Art. 6Q Revog"am-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Justiça de Paz foi instituída no Brasil pela Constituição Impe
rial de 1824, que prescrevia no artigo 162: "Para este fim haverá 
Juízes de Paz., os quais serão eletivos pelo mesmo tempo e maneira 
porque se elegem os vereadores das Câmaras. Suas atribuições e dis
tritos serão regulados por Lei". Três anos depois, a IS de outubro de 
1827, o Imperador D. Pedro I baixava esta Lei. 

Chamado também de "Juiz Distrital", o Juiz de Paz era aquele 
que se elegia em um município para funcionar cofio magistrado, jul
gando pequenas demandas, que subiam em grau de recurso -aos 
Juízes de Direito. 

Essas atribuições da Justiça de Paz, bem como a sistemátiCa ele
tiva de se escolher seu titular, estratifi.cam-se durante todo o Jinpério, 
cofltinuando na República, pelo Decreto n~' 546, de 5 de Julho de 
1890. que até ampliava os seus poderes. O Decreto n~' 861, de t3 de 
outubro de 1890, autorizava o Juj_z de Paz a proceder a habilitação e 
celebração de casamentos. -

O importante e que deve ser assinalado, é que o Juiz de Paz 
sempre foi escolhido pela forma eletiva, juntamente com os verea
dores municipais, sofrendo este sistema interrupção somente durante 
o Esiado Novo. Os Governadores dos Estados passaram a nomeá
los, rompendo desta maneira uma tradição secular brasileira. Ainda 
assim, a Constituição outorgada de 10 de novembro de !937, que 
todos reconhecem, eminentemente autoritária, consubstanciava o 
processo eleitoral no seu artigo 104. 

Redemocratizada a Nação, após a II Guerra Mundial, foi tam
bé!TI restabelecida, de fato e de direito, a salutar tradição da eleição 
pelo voto popular, através da Lei Eleitoral de Emergência n9 85, de 6 
de setembro de 1947. 

Tal regime foi mantido nos dois Códigos Eleitofa:is, o de 1950 e 
de 1965, respectivamente, as Leis nY l.l64, de 24 de julho de 1950 e n~' 
4. 737, de 15 de julho de 1965. 

O Ato Institucional nQ 5 estabeleceu, no § l~' do artigo 29, que 
,_.Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspon
dente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as•atri
buiçõcs previstas na Constituição oU na Lei Orgânica dos Muni
cípios". 

No estuário da legislação excepcional surgiram os A tos Comple
mentares e os Decretos-lei, estes já previstos na Constituição (Art. 
45, V, e Art. 55). Não é fácil harmonizar a Constituição, o Ato Com
plementar e o Decreto-lei._ Mas, o Ato Institucional se sobrepõe à 
letra constitucional e o Ato Complementar deve estar em função de 
desdobramento, no campo regulamentar, do Ato InstitucionaL 

Toda vez que a matéria for objeto de deliberação exclusiva do 
Congresso ou cumulativa, porque também do Poder Executivo, na 
forma disciplinada pela ConstituÍção, é o Decreto-lei o instrUmento 
jurídico a ser adotado e este foge a intocabi!idade prevista nos arts. 
18 I, 182 da Constituição. 

Acontece que pelo fato do PreSidente da República, nos perío
dos de recesso enfeixar as prerrogativas dos Poderes ExecutivOs e 
Legislativo, descobre-se que, por vezes, em matéria simples e roti
neira, foi usado Ato Institucional ou Ato Complementar, em vez de 
Decreto-lei. 

O Juiz de Paz, figura existente na organização judiciária de 
alguns Estados, é eleito pelos Partidos Políticos. 

O Código Eleitoral (Lei n~' 4.737, de 15 de julho de 1965) esta
b_eleceu, no seu art. 89, III, que o registro de Juiz de Paz é feito no 
JUlio EleitoraL O que se quer significar é que a matéria é de âmbito 
~taQual, no que respeita à organização judiciária e de_ legislação ordi
nâria, processo eleitoral, no que respeita a ârea federal. 
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Mas, o Presidente da República, pelo Ato Institucional n~' t l, 
art. 41', extinguiu a Justiça de Paz eletiva e atribuiu aos Governadores 
a competência para nomear os Juizes de Paz temporários. 

O GovernQ para retirar a faculdade de eleição do Juiz de Paz só 
necessitaria de, através de Decreto~lei, modificar o Código Eleitoral 
e recomendar aos Governadores que promovessem a alteração das 
leis estaduais de organização jUdiciária. 

Assim, o art. 4~>, parágrafo único, do Ato Institucional ê matéria 
de Decreto~lei e só por lapso foi objeto de Ato Institucional. O Minis· 
tro Luiz Gallotti, ao relatar o Recurso Extraordinário- n~> 68.661 
(RTS, 33) ensina que o Poder Executivo, quando substitui o Legisla
tivo nas suas tarefas específicas, o faz, portanto, através de Decreto
lei, o que além de_ser da tradição brasileira, não só em casos de re
cesso compulsório, é pi-esCiifO -pela própria Lei Maior, no seu art. 55, 
nas circunstâncias ali previstas. 

Desse modo, a nossa proposição não modifica Ato Institu
cional, como pode parecer, num exame superficial. Isto porque 
houve erro formal ao se legislar sobre essa matéria, nominando o 
instrumento como Ato Institucional, quando se trata de Decreto-lei. 
Assim, espero que seJa ·acolhido o nosso Projeto, constderando que o 
Ato Institucional aí, equivale a Decreto-lei e que estando a matéria 
na área da Competência do Poder Legislativo, é normal a sua alte
ração por lei. Não se altera um Ato Institucional. Altera·se, modi
fica-se um Decreto· lei erradamente chamado de Ato Institucional. 

Em face d.o_expo_sto, esperamos seja aprovada a proposição. 
Sala das Sessões, 17 de abril de 1978. -Itamar Franco. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

ATO INSTITUCIONAL N• 11 

Considerando que, em virtude da aplicação de medidas pre· 
vistas no Ato Institucional nl' 5, de 13 de dezembro de 1968, ou por 
outras causas, se vagaram cargos de Prefeitos e V ice-Prefeitos, tendo 
sido decretada a intervenção federal em vários municfpios: 

Considerando que as eleições municipais sUspensas pelo artigo 
7'~, do Ato Institucional n'~ 7, de 26 de fevereiro de 19_6_9, devem reali
zar-se, para facilidade de execução do calendário eleitoral, na mes· 
ma data; 

Considerando que, visando a uniformidade dos mandatos de 
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, de modo a fixar-lhes a 
coincidência, em todo- território nacional, na forma prevista na 
Constituição F"ederal (ítem I, do art. 16), e no Ato COmplementar nl' 
37, de 14 de março de 1967, se deve, desde logo, determinar a data 
da5 respectivas eleições, uniformizando·se o início e término dos 
mandatos e reç:luzindo~se ou ampliando-se os mesm·os, para perfeita 
execução daquela medida, resolve editar o seguinte Ato Institucional: 

Art. 111 As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores 
suspensas em virtude do disposto no art. 79, do Ato Institucional n'~ 

7, de 26 de fevereiro de 1969, bem como as eleições gerais visando à 
mesma finalidade, e para os municípios em que tenha sido decretada 
a intervenção federal, com fundamento no artigo 39, do Ato Institu
cional n~> 5, de 13 de dezembro de 1968, ou cujos cargos de Prefeito 
e Vice~Prefeito estejam vagos por outro motivo, e as estabelecidas 
pelo artigo 80, do D-ecreto-lei n9 411, de 8 de janeiro de 1969, serão 
realizadas no dia 30 de novembro de 1969. 

§ 1~> Os Prefeitos. Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos nessa data 
serão empossados no dia 31 de janeiro de 1970. 

§ 2~> Os Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores, cujos mandatos 
se extinguirem antes da data prevista no parágrafo anterior, conti
nuarão a exe-rcê-los até a posse dos eleitos a 30 de novembro de 1969. 

Art. 2~> Os Prefeitos, ViCe-Prefeitos e Vereadores, que vierem a 
ser eleitos a 30 de novembro de 1969 ou a 15 de novembro de I 970, 
exercerão os seus respectivos mandatos até 3 1' de janeiro de 1973. 

Parágrafo único. Nos municípios em que haja e]eições pre· 
vistas para 1971 ou !972, os respectivos Prefeitos, Vic"e·Prefeitos e 
Vereadores ficam com os seus mandatos dilatados até 3 I de janeiro 
de 1973. 

Art. 39 No dia 15 de novembro de 1972 se realizarão e_leições 
para Prefeitos, Vice-.Prefeitos e Vereadores em todos os municípios 
do território nacional, sendo os eleitos empossados a 3 i de janeiro dt: 
1973. 

Art. 49 Fica ~xtirg?- a Justiça de Paz eletiva, respeitados os 
mandatos dos a tua is Juízes de Paz, atê o seu término. · 

Padgrafo único. Os Juízes de Paz temporários S.erãO nomea
dos, nos Estados e Territórios, pelos respectivos Governadores, e, nõ 
Distrito Federal, pelo seu Prefeito, pelo prazo de três anos, podendo 
ser reconduzidos, aplicando-~e este limite aos atuais ocupantes 
dessas funções, salvo aos que as exercem em virtude de eleição 
anterior. 

Art. 5~> As decisões proferidas pelos Tribunais Regionais Elei
torais sobre as eleições de que trata o art. l'? deste Ato seràb irrecorrí· 
veis, salvo se proferidas contra expressa disposição- de lei ou de 
instruções do Tril:nmal Superior Eleitoral. 

Art. 6<:> O Presidente da República podçrá baixar A'tos" Comple
mentares para a execução deste Ato Institucional. 

ArL 7" Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os 
atos- piaticados de acordo com este Ato Institucion·at e seus A tos 
Complementares, bem como os respectivos efeitos. 

Art. 8~> O presente Ato Institucional entra em vigor nesta data, 
revogadas as disposições em contrário. · 

Brasília, 14 de agosto de 1969; 1481' da lndependénda -e~ 8111 da 
República. -A. COSTA E SILVA - Luis Antônio da Gama e Silva 
- Augusto Hamann Hademaker Grünewald- Aurélio de Lyra Tava
res -José de Magalhães Pinto- Antônio Delfim Netto - Mário 
David Andreazza- ho Arzua Pereira -Tarso Outra- Jarbas G. 
Passarinho- Márcio de Souza e Mello- Leonel Miranda-- Edmun
do de Macedo Soares- Antônio Dias Leite Júnior- Hélio BCitrào
José Costa Cavalcantl- Carlos F. de Simas. 

(À Comissao -de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 56, DE 1978 

••Acrescenta dispositho ã Consollda4;ào das Leis do Traw 
balho". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. [9 Ao art. 131 da Consolidação das Leis do Trabalho, com 

a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei nl' 1.535, de_ l3 de abril 
de I 977; é acrescentado o seguinte inciso VII: 

"Art. 131. 

VII - quando, recorrendo aos serviços médicos do 
INPS, não lograr atendimento ou ali comparecer para 
inteirar-se do resultado de exame, tudo devidamente- Cõmpro-
vado por esse Instituto." -

Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data- de sua pti6Ííd.ção. 
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrurio. ,.,.- - -

J ustificaçào 

O art. 131, CLT (com a redaçào que lhe foi dada Pelo Decreto· 
lei n<? 1.535, de [ 3 de abril de 1977), especifica Os casos-. ariteriormen· 
te contemplados no art. 134, de faltas ao serviço que não" são Conside,.. 
radas para efeito de férias. 

Nele, pois o art. 131, deve inserir·se ã dfsPosição consignada 
no presente projeto de lei, que representa uma _reiyindicação da 
Confederação N3cional dos Trabalhadores na Indústria e que visa 
impedir sejam descontadas do período aquisitivo de férias as 
ausências do empreg3do que, por motivo de doinça, recorre aos ser
viços médicos do !NPS sem ~ograr atendimento ou que necessita 
comparecer ao dito Instituto para inteirar-se dC resultados de exames. 

A medida ora proposta está em perfeita consonância com o elen· 
w de situações de ausência do empregado ao trabalho, que o legisla
dor resolveu justificar e impedir desconto no salário daquele. 

Sala das Sessões, 18 de abril de 1978. Nelson Carneiro. 
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LEGJSLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Corisolidaçâo das Leis do Trabalho 

Art. 131. As férias serão sempre gozadas no decurso dos doz.e 
meses seguintes à data em que às mesmas tiverem o empregado feito 
jus. 

§ (Q O Ministro .do Trabalho e Previdência Social, meQiante 
requerimento de entidade sindical representatiVa, poderá permitir a 
acumulação de, no máximo, três períodos de férias, tendo em vista 
peculiaridades regionais ou profissionais justificativas dessa medida. 

§ 2Q Nas mesmas condições e atendidos os mesmos requisitos do 
parágrafo anterior, caberá ao dirigente do órgão aci Cjual pertençam 
empregados não siridicalizávcis formular a solicitãi;ão ao Ministro 
do Trabalho e Previdêncj_a Social. 

DECRETO-LEI N• !.535- DE 13 DE ABRIL DE 1977 
Altera o Capítulo IV do Título II da Consolidaçio das 

Leis do Trabalho. relativo a férias e dá outras providências. 

Art. 131. Não serâ considerada falta 30 serviço, para os efeitos 
do artigo anterior, a ausência do empregado: 

I- nos casos referidos ao artigo 473; 
H - durante o licenciamento compulsório da empregada por 

motivo de maternidade ou aborto não criminoso, observados os 
requisitos para percepção do salário-maternidade custeado pela 
Previdência Social; 

III - por motivo de acidente do trabalho ou d~ incapacidade 
que propicie concessão de auxílio-doença pela Previdência Social, 
executada a hipótese do inciso IV do artigo 133; 

IV - justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que 
não tiver determinado o desconto do correspondente salário; 

V- durante a suspensão preventiva para responder a inquérito 
administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado 
ou absolvido;e 

VI - nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hi
pótese do incis-o III do artigo 133. 

(Às Comissão de COnstituição e Justiça e de Legislação 
Social.} 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Os projetas que 
acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões com
petentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-
Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 83, DE 1978 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro transcrição nos Anais desta Casa, do Discurso do 
Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto_Geis_el_quando de sua vi
sita ao Município de São Joaquim, por ocasião da Fe_sta da Maçã no 
dia 7 do corrente. 

Sala das Sessões, 18 de abril de 1978. -Otair Becker. 

REQUERIMENTO No 84, DE 1978 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 23:3 do Regimento Interno do Senado 

Federal, requeiro transcrição nos Anais desta Casa, da nota publi
cada no Jornal de Santa Catarina, de 31_ d.o corrente sob o título 
"Ainda o discurso do candidato". 

Sala das Sessões, 18 de abril de 1978 - Otair becker. 

Requerimento nQ 85, de 1978 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno do Senado Fe

deral, requeiro transcrição nos Anais desta Casa, da nota publicada 
no JOrnal O Estado, edição de 8 de abril, sob o título "Na saudação, 
Konder mostra o que foi feito para fixar homem à terra". 

Sala das Sessões, 18 de abril de 1978.-- Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Os requerimentos lidos 
nos termos do art. 233, §te:>, do Regimento Interno, serão submetidos 
ao ex:.~ me da Comissão Diretora. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJA:\1IM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Realizou-se nos últimos dias do mês de março próximo passado 
o 1 <:>Simpósio Tributário em Duque de Caxias. O tema central desse 
simpósio, Sr. Presidente, foi precisamente a estrutura tributâria co
mo instrumento de desenvolvimento. 

Não se tratou de um encontro isolado, de uma reunião de 
somenos importância; ao contrário, o Simpósio- teVe a liderança do 
CEFIBRA- Centro dos Fisca_is do Brasil, e também teve a parti
cipação da Associação Come_.rdal e_ Industrial de Duque de Caxias; 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias: Câmara Municipal da 
mesma cidade; Sindicato do Com{!rcio Varejista; Associação dos 
Contabilistas; Rotary_ Club: Associação Fluminense de Educação; 
Jornal O Fluminense. 

Eu quero, Sr. Presidente, nesta oportunidade, consignar um 
voto de congratulações com ess-a organização. Mas dar ênfase aos 
louvores ao Dr. Sérvulo da Silva Júnior, que é fiscal e foi o coor
denador desse grande conclave. 

A programação do I Q Simpósio Tributário foi muito vasta, com 
a realização de conferências abrangendo inúmeros temas <!as áreas 
tributária e fiscal. 

Sua abertura se deu no dia 27, através do Dr. Aldemar Sérvulo 
da Silva Júnior, Fiscal de Tributos Federais, seguido de duas 
conferências, com a seguinte- programação: 

D!.l 
?:] - I - t.BER":T?.A 

r.r • .U.DE:KMt StR'lUI.O DA SI!..\'A ,j'(f:fiOR 
Fi!::a.l ãe tributos Federais 

U - J.. E!:trutura Tributária co1:1o Instrum.ento de Dese!l
vo!vi::en"'uo-
Prof. A,1;7m:IO PAI\'A !il:LO 
!-i:.to~ Cerlex Lt.da. 

m - I::.po.::t.o .sobre CirctUaç~o de Mercadorias - !C!'. 
r:r. JCSt Jo'.ARCIO B/t.S?Ot: 
J.sses.sor do. s~pe.rir.t~r...:íêr.cia de t..õ.r:dnistração 'i'ri 
b:.:tária do Esta.do do Rio de Janeiro -

P:-~~id~r.tl!: da Co:üerêr.cia 
FltLRO 1..1:" ... {0 YELLOSO í.'AHKA:;y 
?:-csicler.tc d:J. Confedero.çã:o das Ailscciações Co::.er
c ia. is do Br::Lsil 
Secr~t:i:rio 
Hti.IO l'J..GI.W.T.r:s 
Co.-.t.::Lbilisl.ti. 
~O.Ltl.laçâ'J 

IlepuL3d" Dlo.RCY ru.;;GEL 
Rcpre:ocnt3r,!,~ da /,s:~e::~b!é'ia Leeislo:t.ivn do E:~t.ado 
do Rio de Jar.eiro 

2.a - O Fit:cal de Tributos e suas Impliea.ções Humanas no 
C<J.::po d.:•s Relações P~blicas 
Prof. IJ:TO!<IO t.SSIS .,J:NDf:S 
Cole"gio Heira Li1:.3. 

II - !::posto S"ol:ore Serdços - ISS 
Dr. J.P.l'.I'.~!:O FO~iSECA 
?refcitur!l Jl:l.!!licipa.l de Duque de Ca.:lias 

lli - Irpot:to Preê.ial 
:::r. l.cr.:.dro Gonç<i.lvet l'.aia 
!nspe:to:- 'i'ribut:i:io d::'l. Prefeitura. Municipal de O~ 
q".Le C.e Caxias 
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IY - l;:.po::.'..o Territorial 
Dr. !..e~ndro Gonç.::.lv!!:: H!lia 
I::::spctor TribuW"rio d.'\ Prefcitun ~uni~ip:ll de ~.! 
que dt' C:uia:: 
!'r{'!lidctotc da. C'cnl"cr~ncia 
llr. ioii.L'l'f.R CJ.SAr:'O LIMA 
:lirc~or do tlcpart.o.t~er,t.o de Fa:r:~nda àa Prefeitura. 
HJ.C:.ici~ de Vuque de C:o.xias 
Sec:-et.ário 
Dr. f.~:.:t{cio Ribeiro Pereira 
Seen L!rio J:l A~socinçi'o Comercial e Industrial de 
Du:;,ut" .ie C<U.i:l.:: 
So.uJ::J..ç;i'o · 
He:u-ique de Olheira Fusanha. 
Dcp:.::l..:~.do E:::tadu.:ll 

I - I:cent.i· .. .-os Ti:::Cais paro o nordeste 
D:-. _I.LFtlE:>O U:!{OS OE All:ORIK 
!)irctcr do E:u::::itório d3. SüúE!l'E no Rio de Janeiro 

II - :::~:opOstO sobre Produtcs Iadustria.llzados - IPI 
Dr. t=llio Cezar Keo.eze: Cand\U'u 
i'i:co.l de 1rib;.:.toa rcdera.ia 

Dr. JOSE!' RAYMUNDO A.LVES D!: CJ.RVAUiO 
Fiscal de Tributos federoia 

III - Relaçõn Pl!blicas nos Meios FinanceirolS 
A.."'lto::;nr /brins e Si! va 
casas Sendas Con. e Ind. S/J. 
Pre!lidcnte da Conferência 
Ariosto A."l.ib:.l.l P:.:lrtins 
A,g:ente da Recüta. Federal em Duque de Caxiu 

Secretário 
Dr. Albino Vaz 'I'eixei:ra. 
Pr.:osidente da Orde!'l dos Advogados do Bra:sil - Se
ç.io óo !lJ - Subseção de Duque de Caxias 

~A':ldaçio 
D:-. L..1:zaro Jo:;t C.e Co.rvalho 
De-put~êo Estadual 

I - l::tposto sobre Serviços de Transp. Rodoviários 
D:. Isnaldo Machado Victor 
Fi!:cn: de Tributos Federr.is 

II - Cont.ribuiçõei:- Pr.:-viUenci:!rin:; 
Dr. O:lenil t't·ci't.:J.!l de Souza 
Fi::c-ul do WJ'S 
Or. !l:•r.~ilto:: Ac;ripi:-to de Alcant..'U'a 
Fiaeal do 1:1rs 
Dr. ~: .. l.!lllOl ?.;Lrtin::> do. Silva 
Fi:~cal do IliPS 
P:oe-si.dcnLc da Confcl·ê:~cia 
Kot.o.rt do l.rl:lr:ll 
Prcs'i.clcnt.c da ~"ede:-açf.'o do Comércio \'areji::t:\ do 
F.:;t:l.d., rlo r.io de Janc.-iro 

Secretário 
Jrur.bcrto de.- Mello 
Álj'!nte do lJ;PS er. Duque de C~ias 
Saudação - ---
Silvério do Espírito Santo 
Dl!'puta.do Estadu.:ll 

I - lt:~Fosto de Rendo. - IR 
Dr, Jorae !li:~.:: .'i'eUeira 
F'i::c~l de '!'ribu!.cs Fc<lc::lis 
Dr. Osmar F'ernandes do. Silv::L 
Fis:co.l de Tributo:; Federais 
Dr. Armindo Ra.:r.o:J tlc Oliveira. 
Fi:;cal de Tributes- Fed~r.;o..is 

II - P.nc('rr:ur.cn"CO 
Dr. Alo.r.:..nJrc d.1. Cunlw. lUt.oiro Fill10 
Supcrint.on.!cnt.c Uc t.d~:~ir.iRtraçüo 'iribut~rU:. do RJ 

III - r:nlr~·g'.l- Uo l>iplo~a:o 

!'resiâente da Conferência 
Dr. Nilo Freita.s de J..raÚjo 
Delcepdo <:b Receita Federal em Nova Iguaçu 

Sceret:Zrio 
Dr. Ita.ny Ferr.anóe s 
1'.:~.bolião do 6<1 Of!cio da Comnroa de Duque de Co
xia.s 

S&udação 
Dr. MÚrio Fernandes àa. Co::tL 
!'residenu dt~. Associação dot Coatabilia:ta.s de; Du
que de Cn.xia.s. 

CO!!ISS!O OE HO~'RA 
Presiâenh Cel. RI.!i!i'O Jo!ORli:U. tA FO!:S!:CA 

Prefeito !h:.:~.icipal de O::.~·.:.t o:!e C:l:z:ia.' 
\"c-rca:i.:o: JOSl' C:..3L:)S' u..c:::ru:-A 
Presidente da C~::=>.ra. ~·J.:-:.ic:.;:ul C.e D::q:z.e de 
C:l-x ~:.~ 
l'.ll. .!·.d z ~=-. !;ER'! ns::.:...:;L.ES ~E tO~lh. 
Di:-e-:.::.:- do Fo:-a:: C:a Co:arca. de Ii~l!t de 
Ca.:tii!.S 
Cte. OR:IO!i P.EI:RIQ.U::: C.!.ii.'fEIRO 

f~~~~-r s~:::J.~p:-ensa !ia vai 

~~~cc!.:!J~c. ~~~-~~~,á:.:-::-c.:J.:ic:~ ã::.Gr':í.~t. Rio 
CCl, ,:..? •• ·~ ut·~o.\j .. ::\ 
Cc::.:J.r:.C&::.te co !;;;" -:.l:lt.:J.l!:i:) 2:. ?cH':::ia Mi
li ~r à o E.staoio Co Rio di' Jar.~iro 

Dr, .~LOE!'-'-R St:S\"l!' .. 'J to\ StL7:.. J~"'OR 
Fiscal C\! 'i':.:ibuto.s i'~:lorais 
/li!'-'to::-·-i:xccJ,:ti vc:. e Coorde~oior G~~l c!e> 
S:!~·~Qdo; 
.lCH~:;r; t.J.i!lí e- D,ll..!.~:.\ ;::, '=~ü!!.. 
1.~:-:c.:.::)l c:::. ..;:!. COCl'dl:"..::.·;!:o G.:-ral 

CCOHrJF.!Ol,\~0 JUit!O!CO-AD1U r;r:::TRJ..'ii VA 

Dr •. CAsg:"..RO OE Ot.I':EIAA. 
J.d·;o~~Jc 
Dr • .,.J\~::JE!H.F.Y !:Ap.F.~ 
Advc,;..1..!.:J 
flr. f.O:.t=!:':'O ROrR:iCt.'ES D:l~ SA!i!OS 
.A.d.,..:>,:n(ic 
D::-. t:t::::LCI:J i\lll~l!\C !'ZRE!!U. 
Advoz~.d.:J-P:i!posto .,:!::.- J'.ó~t:;. Cc:ercial.1o l.! 
t:l.Co do Rio .!c J:!.::ci:-c ~= D~:que de C.U.ilu: 
t;:o. r.'.;r.;;o sn:o:r:s VI:::IPJ.. 
Titul3r d6 CJ.it:él;io cio 2~ OI:!cio da Co~z 
ca àe Duqt:e- Ue- Caxias 

CO~ISSXO OOOANIZADO?..'I. 

?residente Eii0!!ÚlE::: JC~Z:: EJA'il:3ii.. 
Pl·t:sio.!ent.c Ü:l A!::.cc~.:\i~O C~t:erc"ial e l:c.
d~:~:trio.l de: D::c:.:l!' .!c C<:.xb::: 

Vice-Prc:~idente Dr. r:r:!t.IO Ct:ZIJi ~r:::.::trs co:wtRU 
Fi::c.."l.l de Tributo::t Fo:-r.lc:rais 

Seoret.á:dc-Geral Dr, JO!l!:>i: DIAS 7EIX:J:F.A 
ri.::~<1.!. cl.c 7l·ibuto:: 1\dt"r.:l.iS 

Prüuti:ro ::>ccre'l.ál·io .'Ana: !(·: t.:n:n:Do 1nm: 
Sc-i:rPt.':rio-r::o:\'<"uliv.:o .~:~. A:!l'oci::t.<"~O C::o~:~·r
d:tl. u~ !J•!qltl!' u:- c:.:;.~io..: 

s~·l,!u.ndo Socret4r.io ,\t!l!iO /((lV!!IGt:ZS ~DR!:IRl. 
Associaçi'o Cc.::e-rciál !' I~du:rtrial Uopol
diner.~e 

Ke~:bros Dr. At:O::rs Dl. CL1n~. tu\.~.os. 
?i<>cal .:ie Tribtlt.O::> Fed~r~i!t 
Dr. JO!:t nA.Yw.~;;::o l.!.'iW DE C"IJI:VAt..:.:o 
Fiscal C:~ ":'ribtv:s Fe-d-e-rai~ 
D:-. i!AMli.';'Q;;: W!:.I?I!:~ c:; J.LCA:ii'.I.RJ.. 
Fi~co.l do :u;?s 
Dr. on:::IIL f?.F.!íLS !li: SCti"...l 
fiscal do I~F'S 
Dr. lü.:<DEL MAR't'I!lS D.l SILVJ. 
Fiscal do lNPS 
Dr. Lllll DO CARMO fRtirJ..S itt.t.OSO 
Ae;~nte Fiscól.l do Estado do Rio de Janeiro 

co~:r:ssro tT.ECil"l'IVA 

P:oesidede Dr. Jc.t'O D,_ Sit. V A. ti PIG UEIREDO 
Pruidtnte do Si:ldica~o do Co:rlrc.i, Ta.rt-

ji3t:o de Duque de Caxia~> 
nc~-i"reaidcntu Dr. &{RIO n:mwmts nA COSTA. 

Pre:::id(':l.te da .I.:J.::oc:la~o dos Contabilis
tas de D·~e'lle ãe Caxia.s 
Prof • · JO.Ü! DE SOUZA HERDY 
Prc.::id~llte .2 .lFE - J.s.sociação flucinense 
àe EcllJcaçi'o 
JOS!' PEREIR.l C/. SILVA 
Prc:.sidente do Ro~y Clube de Duque de C!. 
xias 
Dr< 'i'J.RC!SIO DOS S/..r.'I'OS TlCON 
Presidcntt do Lion:l Cl1:.bc d.e Duq_'.!t dn Ca
xias: 

Secrttltria..Oero.l nr. i'M);C!SCO QJTIHM SOEIUNl!O 
Inspctor ':'rib;.:.t.-':-io ,;a Prefeitl<.Ta 2-!u.c.:ici .. 
~1 de Duqt:.e de Co.xias 

hi:selrO Sce:-et:frio Jo!.'!KE I:E AZE'IEDO REIS -
Stcretário-F:xccuti vo da A.ssoeiaçao Co~e:r
eial e JnCustdal de Duque C:e Ca.:cia:> 

St-sundo S'!cre~:-io D:-. RENA':'O I!ITR/..!10 
Ccn.tr.bi!ista 

:e~ciro Sccret.:irio JEFrER:3DS 1A1W1M ~OREIAA 
Fi::cal tributário da Prefeitura Mu:licip:ll 
de rlto~UC' de Ca;;:.:ia.S 



1448 Quarta~feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Abril de 1978 

Ct!.')?.r?:~:ÂÇ);'O Sr:'i'CRTAL 

Pt"i::nro Se.:::ret.:írio ;..R~OS1'0 JJi!BAL t'.ARTINS 
!lJ!~h da Receita Ft:dcral n Duque de Ca-

Segwdo Sec:-ctário RO:a.t.DE I:T.3TC:t lflr.IES ,P:.SSOS 
C~cfc_de Scrvi~o:: de J..rrec:ldaçâo e Fisca
h::l.ça.o <!o INPS 

':t::-cciro Secretário JC!O S!]iCES UCERDA 
P:rc:side!'.te de Sindicato àa Indú:.tri&de Pa 
:tifü:ação e Cot:.fcito.ria de D~qt:li:! de Ca .= 
xia.s 

llu;brol Cel. RENATO CO\JLJ.RT PEREIRA 
C:la. t.:~U.on Gr:!Ciea &L:rbero 
\iJ.L!,YR t J. VAi\ES 
Di:etor Inchlst.:.-1al da .lssocia~Õ:o Coser
cial e In.:h:::trial de Duque de C<uins 
.t:;ro:no JCA~mK FRASCISCO NIGRF.U.OS 
C~::c:-ciar,t.c: - Material de Con:otruçã'o 

Ct!QR['F~f!ÇZO D!: PROPA1i1.t~TIJ. 

WILSOti REIS 
Ihrcto:- dn Sucursnl de 11 0 rtmu:u.:NSE" ea 
Duq uc de C:l.xi:..t 
l'r. RUY'l'En CU:VER POUBEL. Vlt:Jo.tm«E 
Piutor do jor~l 11!''0UtA Dl CIDA.OE" 
C!.RLO:: Dl SILVA R1KOS 
Ch~rc d:'\ nucur:::ol do jol"Ml "CORREIO DOS 
~rmctrro::, ca nuquc de Caxin..:l 
JI.Y~U: :li; li.Hi:Hl.\ 
lli.rct.()r do jornn.l "IIIFEH" - U11 t.raço da 
tk;Hio. 

COC~õlt~õJ.t;tO Dl RÍ:IJ.çm:s l'~~lCAS 

Dr. P.\<JLO ROSERTO RUBI SENDRA. 

ftorftgo GÁilCll DE C!MPCS 
·co:crt iantr 
iii:Nl\'!L PISTO RODRIGUES 
Diretor de Ideal S/J. - Superaero:a.dol 
Dr. RICA.~DO A:CUS'tO O& AZ&REDO VIA.mU. 
Pruident.e d~ Acaduia dt lAt.:'&l t • lrlu 
Llc r.~·jl.H õe c.~.;<;ias 

COORDE!;.i.ÇXO r,:; OIVlJLG~Ç_!Q, 

Dr. Mtr.IO fERNA.NilES DA COS'U. 
Prct:ide::h da Asscciação tos Co:ot&bilis:
tas de Cuqu~ l!e Cn.xiaa 
LOY DE rR:&lTAS DUI.R::E 
Contabilista 

HEYRIQ.(.l! DI: OLl\ • .EIRA rESSAHRl 
nep'Jtauc r.:~t~due.l - leo.~ca:l.a do Ciênc:ia.c 
Ce:~.tábtis de F!iadr. de f.io de J&ll.e:iro 
ELlZtU DE ALMEIDA. PARJZ 
Tesoureiro da Assoe:iação CoE.ercia.l e In
dustrial de Duque <!e C;;.das - Cc;.c.tabi!i:s
ta 
J.FRJ:iUO PSJ.XOTO DE' ~OURA 
Co~:~crcianto 
CJ.RLOS DOS SANTOS il!IR1 
Co!lerciante 
Dr, HOMERO BATISTA FIUIO 
Advogtido - Associação Co11erci&l e Ic.dur
trial de Duque de Caxias 

COORDENiCl'O DE F'ROTOCOI.O 

SABATINO SlNCJiES 
!'residente da Associação Comercial .e In
au:>trial lcopoldinen;e 
JOSt' EDUARDO 'I·OSTES 
Dirctor do Ideal S/1 - Supermercados 
Dr .. RlC.tJHlO AOO tlSTO DE 1ZEREDO 'VIA!HU. 
Pr;sider,te da Ltade:ia. da Latraa e J.rtu 
de Duque de Caxias 
ALA.YOE SPORTt Ill CUNHA 
Com.erciant.e 

Sr. Presidente, não posso deixar de ressaltar a participação da:. 
Associação dos Servidores Civis, na· pciSSO"a do Professor Darei 
Daniel de Deus, que deu eficiente colaboração para o bom êxito 
desse conclave. A ASCB prima sempre pela presença e ajuda aos 
servidores. 

Os fiscais, realizando esse 19 Simpósio Tributário, deram uma 
demonstração da sua maturidade profissional. Em outros tempos, 

quando o fiscal se aproximava do comerciante, havia o temor, o 
receio de uma multa imediatamente. Isto é, sem dúvida, um fato do 
passado. Hoje, com o preparo desse simpósio; que é resultado 
também de estudos, pesquisas e outros encontros, o fiscal cstâ 
preocupado em fazer, também, uma pregação, uma espécie de dou~ 
trinação para o contribuinte, porque o tributo é uma espécie de 
sangue circulante, sem o qual não poderíamos ter os serviços púbU· 
cos como ãgua. esgotos, luz, telefone.'i , saúde, educação e uma série 
de obras. Portanto, é precisamente a boa tributação que dâ à 
máquina administrativa a possibilidade do Governo realizar as suas 
metas. 

O Sr. Italívio Coelho (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Os fiscais que 
compareceram a este siinpósió deram uma demonstração evidente da 
sua boa vontade, da sua capacidade, da sua inteligência, do Seu 
anseio de servir à administração. 

Ouço com muito prazer o nobre Senador ItaHvio Coelho. 

O Sr. Italívio Coelho (ARENA- MT)- Estou ouvindo o dis· 
curso de V. Ex• com toda a atenção, o qual enfoca um dos aspectos 
maiS importantes da atualidade brasileira, ou seja, o nosso sistema 
tributãrio, tão bem examinado _no Simpósio a que V. Ex.• se referC:: 
Veja, Senador Benjamim Farah, que ultimamente o fato mais signi· 
ficativo, no setor, foi a substituição do tão sacrificoso Imposto sobre 
Vendas e Consignações pelo ICM, embora deva-se ressaltar, as difi· 
culdades na equalização do ICM, tendo em vista as regiões produ~ 
toras e as regiões consumidoras. Mas, seja como for, foi um grande 
passo, e a participação dos tesouros estadual e municipal nesse trí· 
buto, um dos mais importantes, além do Imposto sobre a Renda, 
tem assegurado às municipalidade:; os recursos necessârios para o 
seu desempenho. O debate amplo no Simpósio do Sistema Tri· 
butârio Brasileiro é muito importante e traz a contribuição da inteli· 
gênCia dos setores não exclusivamente vinculados ao regime fiscal. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado. 
nobre Senador Italívio Coelho, pelo seu aparte, que focalizou, com 
muita-oportunidade, o tema do meu discurso. 

Jâ citei aqui no começo essa série de _organizações presentes a 
esse Simpósio. E. uma prova de que hâ uma harmonia entre o con
tribuinte e o Fisco. O que prejudica realmente, muitas vezes uma 
administração é a falta de uma arrecadação. Lembro·me, ao tempo 
em que o então Deputado Café Filho tinha assento na Câmara 
Federal, de que visitâvamos diversas organizações, e uma que nos 
preocupou muito foi a questão do Fisco. Nós visitamos vârias 
dependências do setor tributário e ~plicaram~nos que hâ muita 
sonegação de imposto neste País - os que mais ganham são os que 
mais sonegam - o que, aliâs, foi confirmado hâ poucos dias pelo 
Ministro da Fazenda. No Brasil, são os pobres que pagam mais im· 
postos. 

Realmente, é o funcionário, a pequena empresa, o p-rofessor, os 
assalariados mais modestos que pagam com maior fLdelidade. 

Lembro-me de que, na ocasião, os negociantes de jóia eram os 
que mais sonegavam impostos, segundo nos declarou o Diretor do 
Imposto de Renda daquela época. 

Esse trabalho dos fiscaiS, propug"nando um simpósio, tem um 
sentido de brasilidade, Sr. Presidente, porque é um entendimento 
entre o que contribuem e o Fisco. f:: uma campanha que merece o 
nosso respeito e os nossos aplausos e é por isso que eu a trouxe ao 
conhecimento do Senado. É uma participação de uma classe efi~ 
ciente, e sua missão, no Ministêrio, dâ oportunidade a que o Go~ 
verno possa recolher os elementos necessários para o provimento dos 
anseios e necessidades das populações. 

Assisti a diversas conferências, e o importante é que havia sem~ 
pre um debate. Todas as grandes autoridades nesse assunto ali 
compareceram: algumas tomaram- parte no debate e outras fizeram 
suas conferências. Esse Simpósio-causou-me pi'ofunda impressão. Te· 
mos a certeza de que os servidores do Fisco estão com os melhores 
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propósitos, e estão provando, através de atas, conforme acabei de di
zer, ainda hã pouco. Muitos encontros foram feitos, este em tela e já 
o resultado de outros trabalhos, de outras indagações, de outros 
encontros, e vão prosseguir, vão fazer mais simpósios em outras cida
des e em outros Estados. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, quero felicitar a CEFIBRA, que é 
o Centro dos Piscais do Brasil. Louvo aqui o trabalho interessante, 
positivo. digno de menção honrosa do Dr. Aldemar Sérvu_lo da Silva 
Júnior, congratulando-me também com o Ministério da Fazenda e 
os Fisca-is pelo êxito do I Simpósio Tributário, realizado em Duque 
de Caxias. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Agenor Maria, por cessão do nobre Senador Cunha 
Lima. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Recebemos, nós que fazemos parte da Comissão de Agriculfura 
do Senado, convite da Associação dos Criadores do Sul de Mato 
Grosso, para ir assistir-à inauguração da XL Exposição de Gado 
Bovino, naquela região, na Cidade de Campo Grande. 

Em companhia dos Senadores Evelásio Vieira, ltalívio Coelho, 
Saldanha Derzi e Mendes Canalc, nos dirigimos à Cidade de Campo 
Grande, em Mato Grosso. No sábado, eStiVemos na Cidade de 
Maracaju, onde tivemos a oportunidade de conhecer, de perto, os 
problemas da agricultura de toda aquela área, compreendendo os 
Municípios de Maracaju e Sidrolàndia, e conversar com os agriculto
res c produtores de soja c de arroz que trabalham numa área superior 
a um milhüo e quinhentos mil hectares. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o problema daqueles que fazem 
agriculturu naquela terra é extraordinário. Para nós, que conversa
mos com o rurícola, é uma situação, na realidade, constrangedora. O 
prejuízo da soja é superior a 40% e do arrOz ã 60%, tendo e~ vista a 
falta de chuva na época mais necessária ao desenvolvimento daque-
las culturas. 

Mais de 300 pessoas se encontravam naquelas cidades para nos 
entregar memorial, dando conhecimento das reivindicações daqueles 
que fazem agricultura daquela área. 

Estã provado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Governo 
precisa, na realidade, com objetividade, criar condições para esti
mular aqueles que trabalham, que se po'ssa desenvolver a agricultura 
no Brasil. 

Os juros no Brasil, pode-se dizer que é livre, porque eles chegam 
a proporções de até 130% a~ _'!~9· numa demoJ?-stração de que o 
dintleiro tem, hoje, no nosso País, um estímulo maior que o da agri
cultura, a produção ou o trabalho. 

Esse estímulo dado ao dinheiro significa que hã uma- filosofia, 
onde o dinheiro tem direito a tudo, e o trabalho e a produção, a 
nada. Demonstra esta assertiva que a filOsofia atual em nosso País, 
precisa na realidade, ser modificada. 

Não só os agricultores, como os pecuaristas presentes àquele 
conclave, nos davam conhecimento que estão abatendo matrizes 
naquela área do nosso País. E pçr que estão abatendo as matrizes? 
Porque, transformadas em dinheiro, as matrizes apresentam renta
bilidade superior à da matriz propriamente. Com uma diferença- a 
matriz está sujeita às secas, às intempéries, à despesa e a toda espécie 
de ânus. O dinheiro. não. O dinheiro nãO estã sujeiiô- a nada. O 
dinheiro ganha dinheiro, e a produção, em geral, perde. Por incrível 
que possa parecer, há falta de motivação para as trezentas e cin
qUenta pessoas presentes àquela reunião. Seu interesse é que a· Gover
no. na ret~lidade, volte as suas vistas, objetívàtnente, para os grandes 
problemas da agricultura e da pecuária nacionais. 

o dinheiro rende mais do que a produção e o- trabalho. o comér
cio e a indústri3 têm crédito fiscal. A agricultura e a pecuária não dis
põem desse privilégio, ou ·s~ja, quando o comerciante paga o tributo, 
ele goza de um crédito fiscal, o que não acontece com o agricultor 
nem com o pecuarista, quando a indústria paga um tributo, goza de 
crédito fiscal, o que não acontece com o pecuarista e com o agricul-

tor. Por que, então, essa diferença? Por que essa anomalia? Por que 
esse paradoxo'? Por que a indústria e o comêrcio gozam do direito, 
do privilégio de terem crédito fiscal do tributo pago, e a agricultura e 
a pecuária não gozam desse mesmo direito?· _ · _ 

O comércio e a indústria obtêm incentivos hsca1s na ho.Í'a da 
exportação. Da mesma forma, a indústria, que exporta manufaturas, 
tem incentivos fiscais. No entanto, o preço· do milho do agri
cultor bra-sileiro_ ficou estagnado durante 5 anos. Por quê? Porque, 
na verdade, não há o objetivo de ajudar a agricultura nacional. _ 

Não se entende, Sf_. Pi'esidente e Sr5:. Senadores, que, a cada 
ano, com o índice de innação maior, com os custos do implemento 
mais caros, fique o preço do milho estagnado por 5 anos, enquanto 
os próprios subprodutos desse grão subiram de valor. 

Estes são aspectos positivos que podemos trazer ao Plenário da 
Casa. para serem estudados e debatidos c~m a devida profundidade. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) - Permite V. Ex• um, 
apmte'? 

0 SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra
zer, nobre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)-- Eminente Senador Age
nor Maria. V. Exl' está regressando do Estado de Mat-o Grosso, on
de participou de conclave da maior importância, jâ que ali se reali
zava uma amostra- agropecuári<J., de que é rica a região. Neste lns~ 
tante, V, Ex~ aborda, no seu discurso, o problema do milho. 
Efetivamente, durante muitos anos o Brasil foi um dos maiores· 
produtores de milho do mundo. Mas exatamente pela falta de 
incentivos, pela falta de amparo à produção, houve desestimulo 
generalizado, e, neste ano, nobre Senador Agenor Maria, o Brasil 
terá que importar cerca de_ 6,5 milhões de toneladas de milho para o 
nosso abastecimento interno, sem o que as indústrias do setor ficarão 
oóosas. A COBEC já foi devidamente autorizada a importar, preli~ 
minarmente, um milhão de toneladas. Ainda hã poucos dias o Cor
reio Bra?iliense registrava a estranheza de alguns setores - nota
damente técnicos - do próprio Governo, quando afirmavam que 
esse milho importado será aqui subsidiado, já que entende o Ministé
rio da Fazenda que o seu preço r1ào deve ultrapassar 125 cruzeiros a 
saca. As próprias multinacionais do setor venderão, no exterior, o 
milho ao Brasil, e elas mesmas é que adquirirão aCfui -eSse ·mífhO, que 
jã uma vez foi seu, a. Preços subsidiados. Veja V. Ex• qÜe paradoxo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado. 
Seriudor Lázaro Barboza. 

O que é de se estrunhar é que o Governo não tentia observado 
que, temlo o preço do milho ficado estagnado por 5 anos. na reali
dade esse produto devia alcançar preço justo, a título de garantia ao 
rurícola, ao produtor de milho, para garan-tir-lhes a possibilidade de 
lucro. Era como se o agricultor fosse obrigado a trabalhar sempre 
deficitariamente. 

No memorial entregUe à Comi&Sào de Agricultura do Senado, 
ess-es agricultores afirmam que, de 256 míf hectares de terra, 178 
foram trabalhados com arroz e 78 mil hectares~ com soja e que nesses 
256 mil hectares de terra to&• trabalho foi deficitário. Segundo o 
memorio], a cultura da -soja e dÜ arroz, é deficitária, mas a carga 
tributária é a mesma. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Exatamente a mesma. 

O SR. AGF;i'>OR MARIA (MDB - RN) - Não se 
compreende esse fato. A huiústria e o comércio pagam imposto da
quilo que ganham. Como pode o agricultor pagar tributo de um 
produto cuja produção, neste ano, foi deficitária. Aliás, neste ano, o 
imposto da soja e do arroz é superior ao do ano passado. No ano pas
sado, a soja c o' arroz valiam menos, e, sendo o imposto cobrado ad 
\'a/orem. a arrecadação saída do bolso do rurícola foi menor. Neste 
:mo. a soja e o arroz atingiram preço maior e a taxa é a mesma, 
cobrad~1 ad \'a/orem. Então, o. agricultor está pagando mais imposto 
por um produto deficitário. 
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Ora, Sr. Presidentee Srs. Senadores, como se entende pague a 
pessoa imposto para produzir? Como se entende pague o agricultoi 
imposto porque ele produziu, porque ele trabalhou? 

Na fila~olia dos tributos, o homem paga imposto pelo que 
ganhou, Se o cidadão ganhou dinheiro, paga, do seu lucro, uma 
parte de tributo ao Governo. Na agricultura brasileira, não. O ci
dadão perdeu dinheiro e paga o imposto. Esta é a grande realídade. 

Hú agricultores de Mato Grosso do Sul que neste ano, vão 
colher 5 sacos de arroz por hectare de chão. Nem por isso não vão 
deixar de recolher o tributo. Não, Pagarão o tributo. 

Pergunto à Casa. Sr. Presidente c Srs. Senadores: pagar tributo 
de um produto deficitário, em ·rai:ãõ de uma estiagem de mais de 40 
dia:o. que esvaziou o _ _rurícola, -desmotivou-o? 

Observei. nessa reunião, em que se éricontravam ::......:: repito -
mais de 300 produtores de soja e de arroz, observei uma situação 
realmente de desestimulo_. Situação de desestimulo porque as leis que 
temos neste País_ nii,o são de proteção u quem trabalha e a quem 
prQdul. pois. se o fosse. esse rurícola de Mato Grosso, e de outros 
Estudos da Pederaçào, não ia, absolutamente, pagar, neste exercício. 
tributo de um produto altamente deficitário. 

O Sr. ltalivio Coelho {ARENA- MT)- Permite V. Ex~ um 
aprte? 

O SR. AGENOR 1\:lARIA (MDB- RN)- Com o maior pra
zer. conce.do o aparte ao nobre Senador Italívio Coelho,_que_também 
esteve presente à reunião .. 

O Sr. Italívio Coelho (ARENA- MT)- Como Presidente da 
CQmissào de Agricultura. V, Ex~ nos honrou com sua presença no 
nosso emergente Estado de Mato Grosso do Sul, juntamente com_ou
tros membros desse órgão técnico do senado. Ali, V. Ex• tomou 
conhecimento dos problemas atuais da pecuária e da agricultura. 
Desejo a pôr ao discurso de V. Ex~ a_lgumas· observaç-ões, registrando 
primeiramente que tenho a mesma sensibilidade como V. Ex•, às 
<tfliçõcs do momento, porque estou identificã.do com os agricultores 
e produtores rurais. Mas, V, Ex' no discurso reclamou por uma 
política agrícola no Brasil - se bem entendi ~ mas política agrícola 
existe, V. Ex• ouviu lá em Maracaju uma série de reivindicações; 
algumas delas sào'feltas, sobretudo, pela aflição do mo_m.ento, por
que são providências normais, tanto assim que V. Ex• encontrou os 
funcionários da EM ATER fazendo a inspeção e os laudos, para que 
o seguro agrícola, o PROAGRO, indenize os produtores que sofre
ram danos_ pela seca. pela estiagem, seja "'ã.O arroz ou do soja, nos pri
meiros meses do ano, e seja agora, neste momento, os que plantaram 
trigo e estào_ tendo também a safra frustrat'·_t. 

No que diz respeito ao vencimento dos cr~itos de custeio, para 
o plantio de cereais:. _jã é da própria regulamentação do Banco do 
Brasil a dilação dos prazos pela frustração de safra. Não é coisa no
va. isso existe no Banco do Brasil há muito tempo. E houve também 
outras reivindicações de emergência, mas quero registrar, no 
discurso de V, Ex~, que existe uma política agrícola muito boa, 
evidentemente uma política de carãter geral, e as providências 
reclumadas serão atendidas. Oportunamente, farei um pronun
ciamento sobre o assunto. e espero estar, no que diz respeito a 
atendimentos de emergência, de acordo com V, Ex• 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ) --Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Italívio 
Coelho. o problema não é só de crédito. R~firo-me a uma política 
{)bjetiva. onde o homem não fica obrigado, como ocorre com o de 
Mato Grosso. a pagar um imposto de um produto deficitário, O pro
blema é este: esta. a base da discussão: esta, a filosofia que precisa 
ser posta em prática e discutida. 

V. Ex• é de Muto GrosSo e sabe que esse homem que produz 
arroz nt:ste ano. lá- esse arroz é deficitário- pagando um imposto 
na mesnw taxa com que pagou o ano passado. 

Ouço novamente V. Ex~. Senador Italívio Coelho. 

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA- MT)- Quando me refiro à 
política agrícola, o fuço desde o problema fundiário~ à utilizaç_ão da 
terra, à política de custeio, de plantio, de preços mínimos, de 
urmuze-numento. de transportes, de comercialização no mercado in
terno e de exportação. t: o complexo de normas que devem assegurar 
um bom resultado ao produtor" rUral e preÇOS razoáveis ao consumi
dor. É um conjunto. Não estou me referindo, implicita ou 
especificamente a um dos setores. V. Ex• está aí na questão fiscal, fa
zendo uma colocação um pouco difícil, embora ela tenha sido em 
pane já atendida pelo Governo, desde a crise de três, quatro ou cinco 
:.lnos, na questão do !CM. O ICM não é imposto sobre o lucro. O 
imposto que incide sobre resultados da atividade económica é o 
imposto sobre a retida. O ICM é um tributo direto, e como tal ele 
atinge o produtor: O-próprio ICM- V. Ex~ sabe- incide;-põr 
exemplo, nos produtos pecuários em 5%, e nos produtos industriais 
em 15%, já há um diferencial. Entretanto, na emergência, parece-me 
razoável pleitear-se uma medida especial, para que esses produtores 
de safra frustrada, que vão colher alguns 20% da safra prevista, 
outros 30%, outros 40%, evidentemente tivesse;m dispensado o ICM 
ou. pelo menos, reduzido substancialmente. Este o meu pensamento 
a respeito. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- t de estranhar que 
V. Ex~. hoffiem do sul de Mato Grosso, compreenda ou queira 
compreender que, no contexto geral da agricultura ilacioila!, o tribu
to por ser imposto direto continue sobrecarregando, onerando o 
produto na mão do homem que produziu. Porque não se entende, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que esse tributo incida sobre produto 
bruto Oa mão do homem do cãmpo, se a produção é detidtária. ~ 
um verdadeiro crime, porque na filosofia do tributo, o que está lá 
para se ler é que no lu.cm Q homem paga alguma coisa de tributo ao 
Governo, para ter de volta aquele tributo em beneficio. Mas, o que 
está acontecendo, hoje, no Brasil é este agricultor espoliado, subjuga
do a uma política em que, mesmo perdendo dinheiro, ele tem de reco
lher aos cofres públicos o seu tributo. 

É um absurdo, deixo na tribuna o_ meu protesto, e não me 
conformo, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, que o agricultor •.tue ga
nhou dinheiro o ano passado, com sua produção, e pagou .·.,osto 
então, este ano, com o prejuízo, ele continue pagando trlhut< . Esse 
tributo é medieval, esse tributo não tem sentido de ser, porque ele 
está pagando tributo aí para trabalhar e para produzir. 

O Sr. Evelásio Vieira (MOB- SC) --Permite V. Ex• um apar
te, nobre Senador Agenor Maria'? 

O SR, AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maiOr pra
zer, Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira {MDB - SC) - Como integrante da 
Comissão de Agricultura desta Casa, tive a grande honra de compa
recer, por quatro dias, a cidade de Campo Grande, para ter o -privilé
gio de conhecer as grandes potencialidades do novo Estado que sur
ge- Mato Grosso do Sul- através da 40~ Exposição Agropecuárta 
e Industrial daquele novo Estado. Registro que fiquei jubiloso com o 
carinho, com a fidalguia, com a hospitalidade da gente de Mato 
Grosso, fato que não me surpreendeu, porque já tiriha conhecimento 
dessas virtudes magníficas daquela gente. Surpreendeu-me, isto sim, 
as grandes potencialidades de Mato Grosso; surpreendeu-me, em 
parte, o Que assisti, o que ouvi, o que escutei durante a reunião em 
que se estabeleceu uma série de debates até calorosos, na sexta-feira à 
noite, na reunião dos Criadores, dos Invernistas e Industriais de Ma
to Grosso, realizada na_ sede campestre do Frigorífico Bourbon, o 
mesmo acontecendo em relação à_reuni_ã_o a que V. Ex~ jã se referiu, 
realizada entre produtores, entre representantes de governos federal, 
estadual e municipal, entre líderes políticos, na cidade de Maracaju. 
Também nos cantatas pessoais que estabelecemos com pessoas das 
várias camadas sociais de Mato Grosso. E, em tudo e por tudo, ouvi
mos críticas contundentes em relação à política agropecuâria: adota
da neste País pelo Governo FederaL O tempo de V. Ex•_ vai se 
aproximando do final, vamos ter oportunidade de abordar o que 
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vimos, o que assistimos, o que recebemos em Mato Grosso, em ou
tras oportunidades, neste plenário e na Comissão de Agricultura. 
Mas, é preciso que se diga que, na verdade, não temos aquela política 
agropecuária que desejamos e que necessitamos para o desenvolvi~ 
menta desses dois impOrtai'ttCS-Setores, em nosso País. E Mato Gros~ 
so, na hora cm que se adotar a verdadeira poiítica e se apoiá-la de 
modo global, Mato Grosso será um dos maiores celeiros da agricul· 
tura, da pecuária, não· apenas do Brasil mas do mundo. Quando 
houver essa política Oe-apoio ao pecuarista, ao ágricultor, nós não 
mais precisaremos estar importando carne do Uruguai, da Argen
tina. importando cebola, arroz, soja, feijãO e ·outros- produtos. 
V. Ex', ao meu ver, está com a razão, e faz muito bem em defender 
Mato Grosso, porque ao defendê-lo estamos defendendo os interes
ses de todos os brasileiros. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Muito obrigado, 
nobre Senador Evelásiõ Vieira. Mas, veja bem V. Ex• a diferença: 
enquanto a indústria dispõe de todos os incentivos fiscais p<ira expor
tar suas manofaturas, gozando privilégio de privar da intimidade das 
autoridades não monetárias rrias monetaristas, sim, monetaristas, 
que defendem acima de tudo o dinheiro, o vil metal, enquanto eles 
têm o direito de piíVar dessa intimidade e de exportar com subsidio 
até 64%, o milho fica estagnado-Cinco anoS. Pergunto: einc~ anos, es~ 
tagnado o milho, com mais de 100% de inflação sobre ele e quem está 
pagando a diferença é justamente o homem que trabalha ~ que pro
duz? Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podemos ter uma polí
tica de dois pesos e de duas medidas. Aquele que industrializa tem 
realmente um incentivo, mas aquele que produz a matéria-prima não 
tem íncentívo nenhum. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com todo prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Benjamiin Farah (MDB- RJ)- V, Ex', quando conce
deu o aparte ao Senador Ita\ívio Coelho disse: "V. Ex• qUe esteve 
presente lá," Quero dizer a V. Ex' que também estive presente em 
espírito nessa exposição, porque esses nomes que foram pro-nun
ciados aqui, todos são familiares para mim. Fui àiado nesS·a-cidade, 
Campo Grande que, hoje, conforme disse agora o nobre Senador 
Evelásio Vieira é uma das potências que promete um Tuli.iro a]vis
sareiro para este País. Mas a cidade de Terenos, por exemplo, que no 
tempo em que eu morava em Campo Grande era uma terra de 
índios, hoje é uma das cidades que miis produz arroz no País. Mato 
Grosso, naquele tempo, importava milho, arroz, feijão, trigo, soja, 
hoje produz tudo. Infelizmente, o que falta neste País é uma certa 
organização. Veja V. Ex' que, no ano passado, morreram centenas 
de milhares, talvez mais de um milhão de cabeças de gado e essa 
enchente que mata anualmente. o gado em Mato Gros~o. _é conhe
cida pelo Ministério da Agricultura. Qual é a providência que se 
toma para evitar uma catástrofe dessa natureza? Morrem, lá em 
Mato Grosso, mais de um milhão de bois e estamos importando car
ne, trigo, arroz, feijão e vamos importar soja e vamos importar mi
lho. Então, há qualquer coisa que está pedindo uma organização, 
não s6 que se evite essa catástrofe, como também, a estiagem e, de 
outro lado, a possibilidade de maior amparo a essa agricu\tura, para 
que não importemos esses produtos, empobrecendo os nossos agri
cultores, sobretudo neste País que é essencialmente agrícola. 

O SR. AGENOR MARIA (MOS - RN) - .Mllíto--Õbr-igado, 
nobre Senador Benjamim Farah. 

No memorial entregue pelos Prefeitos de Sidrolândia e Mara
caju, representando duas coinunidades altamente agrícolas do Esta
do de Mato Grosso do Sul, nos nove itens, justamente no nono item, 
lê-se o seguinte: " ... estabelecimento de uma política agrícola defini
da ... " Senador Italívio Coelho, escute bem o que diz: o doçumento de 
duas prefeituras, de duas comunidades, de duas entidades, de dois 
municípios de Mato Grosso d_o Sul: " ... estabelecimento de uma polí-

tica agrícola definida e sem descontinuidade". ~o que pedem os ma
to-grossenses do Sul, dessas duas comunidades. 

E vou adiante. 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Aviso que V. Ex' 
dispõe apenas de cinco minutos. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

Quando os rios subiram no pantanal mato-grossense e foi 
devastadã a criação, por incrível qlle pareça, subiram em mais de 
30% também os fretes ferroviários. Foi o que me disseram. em Mato 
Grosso, foi o que lá me afirmaram. A maior providência que chegou, 
junto com a cheia, foi a alta do frete. E muitos dos pecuaristas, não 
dispondo do numerário, viam o seu gado morrer à míngua. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é necessârio que, antes de 
tudo, se represente o povo, como também a produção, enfim aqueles 
que trabalham. Não é justo, não é sensato que se deixe marginaliza
do esse setor viril, necessário e oportuno como é o setor daqueles 
que, trabalhando, produzem não só alimentos mas a própria riqueza 
deste País. Sim, porque o agricultor e o pecuarista não produzem só 
a vida produzindo alimentos. Eles produzem a própria riqueza do 
País. 

Setenta por cento da nossa balança de exportação, de onde veio 
essa exportação? Veio exatamente desse setor, setor este que é 
espoliado, marginalizado, semi-abandonado. E posso afirmar que 
se-mi-abandonado porque a política monetarista do Governo não 
-admite ... 

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer, principalmente, porque V, Ex' conhece muito bem o Estado 
de Mato Grosso, e como o memorial dos mato-grossenses estâ tam
bém aqui, tem V. Ex• o aparte, com muito prazer. 

O Sr. Italívio Coelho (ARENA - MT) - A colocação de 
V. Ex~ diverge um pouco da minha porque V. Ex• é da Oposição e 
eu não sou, mas vejo em V. Ex• a mesma sensibilidade aos 
problemas que lá verificamos. A politica agrária deve ser definida, 
ela não deve ser imobilizada, ela varia conforme as circunstâncias. 
V. Ex~ há de convir que eu vejo as coisas e os problemas e confio na 
solução, porque Mato Grosso, há cinco anos, não tinha significação 
na produção, por exemplo, de arroz. A posição estatística de Mato 
Grosso era insignificante dentre os produtores de arroz. Hoje, Mato 
Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul- sendo 80% d{l. produção 
em Mato Grosso do Sul -são os maiores produtores d-e arroz do 
País. O arroz não tem sido perdido, quando colhido. Há equipa
mentos, há armazenamentos e há transportes. EÜ vejo e reconheço as 
dificuldades constantes, inclusive, do memorial; que são 
providências pedidas e que, evidentemente, estão sendo atendidas 
algumas delas, outras em providenciamentos. Mas, não estou 
tomado de pessimismo nem estou assustado, porém, um pouco 
preocupado com os graves prejuízos dos produtores, só que as medi
das do Governo são e serão suficientes para atender às emergências. 

O SR. AGENOR MARIA (MOB - RN) - Senador ltalívio 
Coelho, perguntaria se V. Ex• confirma e apóia esse memorial dos 
mato-grossenses do sul? 

O Sr. ltalívio Coelho (ARENA- MT)- Tranqiiilo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Sr. Presidente, vou 
encerrar, dizendo o seguinte: a agricultura brasileirii precisa, na reali
dade, de uma política objetiva e leal, de uma política onde sejafn 
traçados os rumos daqueles que trabalhandO tecem, com o seu traba
lho, a grandeza deste País. Precisamos de uma política, realmente, 

com lealdade, porque não entendo - repito - -o tributO--ser 
cobrado do agricultor e ele trabalhando deficitariamente. Não 
entendo, com o seu produto estagnado cinco anos! Não entendo ele 
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de pires na mão, como estão no Sul de Mato Grosso, a implorar que 
o GOverno dê moratória! 

Não, Sr. Presidente! O que é necessário é que se crie uma políti
ca objetiva, firmada no principio de que esse homem fique respalda
do dentro dos seus direitos de justiça. Porque os agricultores ~ào 
precisam de esmolas não! O que eles nêcessitam é de justiça e falta 
realmente ajustiça numã-política objetiva do Governo. 

Há outro problema - contando com a boa vontade do 
Sr. Presidente, só para concluir o meu pronunciamento- que é o 
do pagamento dos empréstimos. Está vencido o prazo para o paga
mento dos empréstimos da fundação da safra que está aL O 
agricultor não vai poder pagar porq:...e a produção fafiu, por falta de 
chuvas. O quadro agora é o seguinte: de um lado, a dívida !i pagar, 
de outro, a cultura perdida por falta de chuvas. Quais as 
providências a ser tomadas contra esse homem que trabalhou, 
amainou a terra, cansou? Cobrar juros? Acho que não, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores. Físcalizar para ver se as culturas 
foram perdidas? 

O que se deve fazer? Um seguro agrícola humano e objetivo: 
não o seguro agrícola do PROAGRO. O PROAGRO ê um -instru
mento apenas técnico e nós precisamos de um instrumento válido e 
objetivo. O PROAGRO não ·atende a lO% dos agricultores mato
grossenses e brasileiros. 

Encerro, Sr. Presidente, pedindo a Deus, na sua bem-aventu
rança, que ilumine as autoridades constituídas e faça com que o 
Ministro da Agricultura tenha assento no Conselho. Monetário; 
porque na hora de resolver o problema da agricultura, por incrível 
que pareça, o MinistrO da Agricultura não tem voz. Quem delibera é 
o Ministro da Fazenda. O Ministro da Fazenda trata ÓQ interesse do 
capital e, entre o interesse do. capital e o interesse da produção, a 
pràducão em geral sai perdendo. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AGENOR 
MARIA EM SEU DISCURSO: 

MEMORIAL DE REIVINDICAÇ0ES DOS AGRICULTORES 
DE 

MARACAJU E SIDROLÁNDIA- MATO GROSSO DO SUL 

Os agricultores de Maracaju e Sidrolândia-MS, reunidos em 
15 de abril de 1978, sob a coordenação dos Prefeitos Municipais, res
pectivamente, os Senhores Luiz Gonzaga Prata Braga e Daltro Fiu
za, com a particípação das diversas Entidades de Classe e na ilustre 
presença dos Senadores da República Antônio Mendes Canale, Age
nor Maria, Evelásio Vieira, Italívio Coelho e Rachid Saldanha Der~ 
zi, do Deputado Federal Antonio Carlos de Oliveira, e do Deputado 
Estadual Rubem Figueiró decidiram manifeStai integrãl apoio ao 
Memorial de Reivindicações da Associação de Municípios Sul Mato
grossense - ASSULMA Te, também, levarem ao conhecimento das 
altas autoridades estaduais e federais, a situação aflitiva por que estâ 
passando a agricultura na região, assim como postufarerii a adoção 
de providências urgentes para superar a crise dela decorrente, 

Prolongada estiagem e forte insolação abateram ·a região no 
período de janeiro e ibfil do corrente ano, trazendo como cons_eqUên
cia um drástico decréscimo na produção das principais culturas aqui 
plantadas. 

Através de levantamentos realizados nos municípios, mostra
ram que as duas principais culturas da região (arroz e soja) foram 
altamente prejudicadas pelos fatores já asSinalados. AssiJ11 é que, pa
ra a orizicultura, representando uma área cultivada de 
aproximadamente 178,000 hectares nos municípios acima citados, a 
quebra da produção está estiinilda em mais de 70% da previsão 
inicial (à base de 25scjha de 60 kg), significando urna perda superior 
a 2,8 milhões de sacos. 

No que diz respei"to à cultura de soja, representando uma área 
de, aproximadamente, 78.000 ha nos mesmos municípios, ã. estimati
va de perda da safra é superior a 50% da prevista (à base de 25scjha 
de 60 kg), significando uma perd:;t de mais de 1,2 milhão de sacos. 

Nos dois municípios considerados, a perda experimentada por 
tão-somente estas duas lavouras atinge um montante superior à 800 
milhões de cruzeiros. 

Afora isto, as demais culturas exploradas neste município, como 
milho, feijão, café e mesmo a pecuária sofreiam tainbérn os efeitos 
danosos dos fatores apontados. 

-lnfortunamente os demais municípios circumvizinhos tambêm 
foram atingidos pela adversidade climática, registrando quebra 
expressivamente de produção agrícola. 

__ Isto posto e considerando que os muniCípios de Maracaju e 
Sidrolândia têm a sua economia assentada sobre a agricultura e 
pecuária; 

- Considerando o impacto que a frustração de safra agrícola 
está provocando nestes municípios, comprometendo seriamente a li
quidez de sua economia; 

- Considerando o enorme vulto dos investimentos TealizadQs 
pelos agricultores deste municípiO e pela iniciativa pública e privada 
ria ·montagem de infra-estrutura -indispensável ao_ suporte das ativi
dades agrícolas de Maracaju e Sidrolândia; 

-Considerando o elevado grau de endividãmeitte dos produto
res rurais daí decorrentes; 

--- Considerando que os agricultores dos citados municípios já 
exauriram suas últimas reservas financeiras; 

-Considerando os problemas sociais quejã se avolumam; 
- Considerando, a alta potencialidade que estes municípios 

encerram apesar de tudo, representada pela riqueza de seus recursos 
naturais e pela operosidade de sua gente. 

-Considerando, por fim que a--agricultura não pode suportar o 
ônus maior do combate à inflação; 

- Resolvem os agricultores trazerem ao poder público, nos 
altos escalões da República, seus apelos incisivos no sentido de que 
sejam adotadas, em caí-ater de emergência, medidas urgintes de 
amparo à agricultura regional, dentre as quais apontam da mais alta 
relevância as que se seguem: 

1 - Concessão de um empréstimo de Cr$ 800,00 (oitõcentos 
cruzeiros) por ha cultivados, aos agricultores prejudicados pela 
adversidade climática, a JUros de 7% a.a resgatáveis ao prazo de dois 
anos, com rendimentos proveninetes de duas safras subseqüêntes ao 
citado empréstimo, utilizando-se das mesmas garantias já oneradas 
anteriormente; sendo vedado aos agentes financeiros reterem 
parcelas desse empréstimo para amortização de dívidas vencidaS. 

2 - Prorrogação de vencimento das prestações de investi
mentos que deveriam ser pagos na presente safra, para um ano após 
o vencimento da correspondente cédula rural. 

3- Liberação aos produtores dos juros bancãrios após o venci
mento das cédulas rurais, nas operações amparadas pelo 
PROAGRO, prorrogando por mais dois anos os 20% de saldo do 
financiamento cabíveis aos agricultores. 

4- Autorização pelo Banco Central do Brasil para que se con
sidere os pedidos de cobertura pelo PROAGRO, mesmo nos casos 
em que a comunicação seja feita após decorridos mais de 15 dias da 
ocorrência de evendo adverso. 

5 - Reexame da Resolução do Conselho Monetãrio Naçional, 
adotado em 22-2-78, que estabelece escala regresiva nos financia
mentos para custeio agrícola, que virã reduzir ainda mais os· já min
guados limites de crêdito para a grande maioria dos agricultores da 
região, já asfixiados pela frustração de safra. 

6 - Elevação dos tetas de financiamento de máquinas e impte~ 
mentes agrícolas para tOO%, protelando a aplicação do disposto na 
resolução citada no item anterior. 

7- Estabelecimentos de critérios que permitam aos estabeleci
mentos de crêdito iniciarem a _libe~~ção dos financiamentos de 
custeio, com base nos novos preços mínimos, num prazo de 90 
(noventa) dias antes da época de plantio, preconizada pela 
EMBRAPA para a região. 

8 - Concessão de financiamento especial que venha atender à 
pecuária que ora sente, também, reflexos negativos do evento men-
cionado. 
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9 --Estabelecimento de uma política agrfcola definida e sem 
descontinuidade, especialmente no que se refere ao Crédito Rural. 

O não atendimento das presentes reivindicações trará sérias con
seqüências e a maioria dos agricultores não poderá saldar seus 
compromissos financeiros e nem terã-con-dições de continuar a traba
lhar. A situação é grave, quase de desespero, as alternativas foram 
apresentadas e, para aplicá-las, não será necessâ:rio o sacrifício de 
ninguém, apenas o desprendimento das autoridades responsàveis 
pelo assunto. 

Maracaju (MS) !5 de abril de 1978. - Luiz Gonzaga Plata 
Braga, Prefeito Municipal de Maracaju - Daltro Fiuza, Prefeito 
Municipal de Sidrolândia. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a palavra o nobre 
Senador Murilo Paralsõ, para uma breve comunicação. 

O SR. MURILO PARA ISO (ARENA - PE. Para uma breve 
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Queremos fazer tiina breve Cori'lUnicação à Casa. Diz respeito à 
alegria com que o meu Estado recebeu a indicação do Deputado 
Marco Antônio Maciel, Presidente da Câmara dos Deputados, para 
candidato da ARENA ao Governo de Púnambuco. 

O Deputado Marco António Maciel, em sua ascensão política, 
conquistou alguns dos mais altos postos da vida pública de 
Pernambuco e do País, chegando, a despeito da sua pouca idade, a 
ocupar, desde 1977, a Presidência da Câmara dos Deputados, sendo, 
por conseguinte, o segundo Vice-Presidente da República. Isso 
atesta, sem dúvida, a sua alta capacidade político-administrãtivo. 

Naquele eminente homem público encontramos uma vocação 
política, já reVelada desde os tempos universitários, um tempera
mento definido pelo equilíbrio e pela serenidade, e uma visão global 
dos problemas nacionais, notadamente no que diz respeito ao 
desafio do Nordeste e à problemática pernambucana. 

Acresce, ainda, a circunstância de ser um homem dotado de 
espírito púbtico, probidade e marcante form-ação democrática. 

À Nação é fácil, assim, compreender como, mesmo através de 
uma escolha indireta, é-posSível haver Uma ·correspondência com- as 
inclinações populares. 

Pernambuco é um Estado-problema encravado na região Nor
deste e os seus governantes precisam possuir coragem e espírito de 
luta para vencer as dificulc;lades que se antepõem â sua ãrdua 
caminhada. 

O Deputado Marco Antônio Maciel estã atento a todas essas 
circunstâncias e qualifiCado para enfrentâ~las e vencê-las. 

Agora, alçado à posição de candidato ao Governo do meu 
Estado, o Deputado Marco Antônio Maciel encontra, através das 
lideranças arenistas, o reconhecimento público e partidáriO das suas 
qualidades para a nobre e difícil tarefa de dirigir os destinos de 
Pernambuco. Por este motívo, queremos nos congratular não só com 
o Deputado Marco Antônio Maciel mas também com o povo do 
meu Estado, pela sua indicação. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Otto Lehmann para uma breve comunicação, na 
forma regimental. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP. Para uma breve 
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É c_om profundo sentimento de mâgoa que registro, neste 
momento, o desaparecimento do extraordinário homem de 
comunicações, Vicente Leporace, sepultado ontem em São Paulo, 
sob a consternação de todo o Estado. 

Vicente Leporace foi um talento de raro valor, tantO nã sua vida 
particular como, em especial, na sua vida de homem público. Sim, 
homem público que, sem estar no poder ou à sua sombra, tanto fez 
pela cidade que o recebeu ainda na juventude. Despojado de 
preconceitos ou de interesses menores, foi ele o pennanente defensor 
dos interesses gerais, um legítimo. porta-voz dos anseios e das 
angústias populares e também da alegria do povo, ao qual servia 

como radialista e homem de imprensa. O imenso cortejo fúni::bre que 
se formou em sua homenagem, composto, principalmente, porgente 
humilde, retratou bem o sentimento de tristeza do povo de São 
Paulo, que perdeu com Vicente Leporace, um defensor teilaz, firme e 
constante de todos os seus anseios. 

Lúcido e corajoso, Vicente Leporace sabia como ninguém, na 
área de comunicação, traduzir aquelas angústias e aquelas alegrías, 
com elas identificado. Sem afrontar, fias igualmente sem dobrar a 
espinha. Este foi e, na memória de São Paulo, serã sempre, Vicente 
Leporac..--e. 

Estamos de luto, como de luto estão os seus e a chamadã-família 
Bandeirantes, emissora à qual ele deu o melhor de sua inteligência, 
comandando um programa diário - .. 0 Trabuco" - no qual 
analisava todos os aecQntecimentos do dia-a-dia d~ S_ão Paulo e do 
Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dinarte Mafiz, para uma breve cOmunicação, na 
forma regimental. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN. Para uma breve CO· 

municacão.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Venho, nesta hora, dirigir-me às autoridades" competentes cha~ 

mando a atenção para a situação que se está criando no Nordeste, 
notadamente no Rio Grande do Norte, em relação à ausência de chu
va. 

Estamos, Sr. Presidente, com a ameaça de perder toda a produ
cão da região do Seridó e de outras regiões do Estado. TudO aqtiílo 
que foi feito na agricultura, até agora, em gra"nde área do Rio Gran~ 
de do Norte, está ameaçado, se não tivermos, dentro de oito dias, a 
volta das chuvas, pois, ao que tudo indica não há mais esperanças 
para a salvação de nossas lavouras. 

Quero fazer daqui um apelo ao Ministro da Agricultura a fim de 
que mande para lá, sem demora, um emissário, fazendo com que a 
SUDENE. . se interesse pelo assunto e que providências sejam toma
das para qde tenhamos uma esperança que amenize os sofrimentos 
daquela gente trabalhadora, esforçada e que sempre vem contando 
com o auxílio do Governo. 

Sr. Presidente, eram estas as minhas palavras, de apelo ao Minis
tro para que S. Ex~ envie, imediatamente, um emissário- ao Rio 
Grande do Norte e a outras regiões do Nordeste a fim de verificar o 
que está se passando em relação ao no~so inverno. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Ale

xandre Costa- José Sarney- Petrônio Portella- Virgílio Távora 
-Wilson Gonçalves- Dinarte Mariz_- Jessé Freire- Domicío 
Gondim- Marcos Freire- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha
Dirceu Cardoso- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Vascon~ 
celas Torres- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Gústavo Capa
nema- Franco Montara- Osires Teixeira-- Leite Chaves 

O SR. PRESIDENTE (José Lind_oso)- Está finda a Hora do 
E:xpediente. 

Passa·se à 

Item 

ORDEM DO DIA 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei_ do Sena
do n9 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos jurtdi
cos do País, da disciplina .. Direitos Humanos Fundamen
tais", tendo 

PARECERES, sob nYs 405, 406 e 751, de 1977, das 
Comissões: 

- de Constituicào e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurididdade; 

- de Educação e Cultura- )9 pronunciU:mento: favorá~ 
vel, com voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e 
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voto vencido, em separado, do Senhor Senador Otto Leh
mann; 21' pronunciamento (reexame solicitado em Plenário): 
contrário, com \loto vencido dos Senhores Senadores Evelá
sio Vieira e Adalberto Sena. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Rejeitado. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr~ Pi-esidente, requeiro 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Será feita a v-erificação 
solicitada pelo nobre Senador Itamar Franco. 

Irei suspender a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar a 
chegada ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus ga-
binetes. -

(A sessão ê susjjenii:i às 15 horas e 50 minutOs, sendo rea
berta às !5 horas e 55 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está reaberta a se5sào. 
Vai-se proceder à verificação de votação. Os Srs. Lideres vota

rão em primeiro lugar, votando em seguida os Srs. senadores. 
(Pausa.) 

VOTAM NÃO OSSRS. SENADORES: 
Virgílio Távora--Catteíe Pinheiro- Helvfdio Nunes- Henri

que de La Rocque- Magalhães Pinto - Renato Franco - Ruy 
Santos. 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Paulo Brossard - Adalberto Sena - Agenor Maria - Dirceu 

Cardoso - Evandrci Carreira- Evelásio Vieira- Gilvan Rocha ~ 
Hugo Ramos- Itamar Franco- Marcos Freire- Mauro Benevi
des- Orestes Quércla- Roberto Saturnino. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Votaram a favor do 
projeto 13 Srs. Senadores; contra, 7. Não há quorum para delibera
ção. A votação fica adiada para a próxima sessão- ordinária. 

Em conseqüência da falta de número para votação, os demais 
itens da Ordem do Dia ficam igualmente adiados, uOia- vez que 
dependem de votação de requerimento lidos em sessões anteriores. 

São os seguintes os itens adiados: 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 1, 
de 1977 (n9 2.320-A/74, na origem);-Oe iniciativa dO Senhor Pre
sidente da República, que regula a locação predial urbana, e dã ou
tras providências, tendo 

PARECER, sob nll 777, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto com as 

emendas que apresenta de n9s 1 a 12-CCJ, com voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo da vo
tação do Requerimento n9 61, de 1978, de adiamento da discussão, 
para reexame da ComísSão de CODsilluição e Justiça. 

-3-

Discussão, em primeiro t1l"rno, do Projito de Lei do Senado 
n9 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a 
exigência do_ pertodo de carência para concessão, pelo lNPS, de 
benefícios em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do 
segurado, tendo 

PARECERES, sob n9s465 e 466, de 1977, das Comissões: 
-de Constitui~ão c Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade e, no mérito, favorável; e 
-de Legisla~io Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n9 77, de 1978, de adiamento da discussão para 
reexame da Comissão de Legislação SociaL 

-4-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 

Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 144, de 1977, do Senhor 
Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a deter
minar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e 
militar da União, e dá outras providências, iendõ 

PARJ,:.CER, sob n11 940, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, peta inconstitucionalidade e injuri

dicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carnei
ro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento n9 59, 
de 1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Ainda há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na Mensagem presidencial, que sobre tantas questões 
relevantes silencia, o Chefe do Governo alardeia o golpe de abril e 
faz o preconício do pacote, pelo qual, a seu juízo, foi .. resolvido o 
impasse''; o "impasse" era, nem mais, nem menos, a rejeição par
lamentar de um projeto, um projeto mau; ora, mesmo quando o 
projeto fosse bom, ainda que fosse ótimo, e que em erro houvesse 
incidido o Congresso ao rejeitá-lo, desde quando um erro, consisten
te na rejeição de um projeto, configura "impasse" e desde quandO a 
subversão da ordem legal pelo poder, que jurou manter a lei, pode ser 
acoimada de solução'? Se me agradassem as expressões constantes da 
Mensagem, seria o caso de dizer, com ela, que só uma individuali
dade "evidentemente alienada pela paixão política" poderia enun
ciar essejulzo surpreendente. Como a fraseologia da Mensagem não 
corresponde ao meu gosto, direi apenas que, até hoje, o pacote só 
recebeu o elogio do seu autor. Só o criador fez o elogio da criatura. 

O General Geisel não sente nenhum constrangimento em falar 
na decantada reforma do Judiciário, cujo projeto foi uníverSalmente 
repudiado pela opinião especializada, tribunais, academias, juriscon~ 
sultos·, Institutos e Ordem dos Advogados. Passado um ano, nin
guém é capaz de apontar uma melhoria no "falho~ emperrado siste
ma judiciário do País", para repetir o juízo da Mensagem. Mas não é 
só. Decorrido um ano, até hoje, nem sequer ao conhecim-ento e aprecfa
çao do Congresso chegou o projeto de lei complementar. Nada, abso
lutamente nada, resultou de benefíco ao povo em matéria de presta
ção jurisdicional. Ainda agora um mestre da marca de Pontes de 
Miranda censura o ato ex.ecutivo que decretou a chamada reforma 
do judiciário, que "não atendeu àS expectativas dos juristas nem do 
povo". 

Trata-se de fato notório e como tal dispensa prova. Ã guisa de 
Hustração, porém, vou anexar o registro feito pelo Jornal do Brasil, 
sob o título .. Reformas de Abril fazem um ano e Justiça não mu
dou", fato que deixa documentado mediante o levantamento de da-
dos colhidos na área judiciária. --

0 fato, como disse, é notórío, mas apenas para evidenciar a sua 
notoriedade, observo que, ao tomar posse na Presidência do Institu
to dos Advogados Brasileiros, o Dr. Reginaldo de Souza Aguiar 
defendeu a necessidade da reforma do Poder Judiciário, vale dizer, a 
reforma que não foi feita. 

SUDEPE 

O Chefe do Poder Executivo tem coragem para falar em estrutu
ra falha e emperrada, referindo-se ao Judiciário, quando, na sua ârea 
de competência exclusiva, casos de suma gravidade se vão eternizan
do sem solução. 

Como vai o inquérito aberto na SUDEPE - Superintendência 
do Desenvolvimento da Pesca, por denúncia de Mário Cesar Luz 
Ferreira ao Presidente da República, denúncia formulada em outu
bro de 76 e acompanhada por impressionante documentação? · 

A Comissão nomeada para apurá-la recebeu ordem da Presidên
cia da República para que os trabalhos se processassem no mais cur
to prazo possível, noticiavá a impr'e'hS~t'lfi'·-'nCJV'~mbro de 1976 
(Estado, 26. XI. 76). 
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No ano passado, o Jornal do Brasil publicou uma série de repor~ 
tagens sobre a matéria, fazendo verdadeira devassa sobre· o escânda
lo. Exercendo o direito de resposta, o Diretor da Superintendência 
fez publicar no mesmo Jornal do Brasil, estensa contestação ilus"trãda 
e, verificou-se após, que fotografla publicada para provar o bom 
sucesso adminlstrativo_fora montada, quer dizer, tinha havido falsifl
caçào material para ludibriar a opinião pública. Este fato foi apura
do. Publicamente apurado. Mas não roçou, nem de leve, a sensibi
lidade oflcial. O ano de 77 se esgotou como se esgotaram os prazos le
gais da Comissão e nada. Agora, outra vez o prazo é renovado por 
90 dias ... Por quem? Pelo Presidente da República. De modo que a 
Comissão obteve mais uma sobrevida até o meio do ano. Depois, ha
verã outras prorrogações? Até quando? Desse modo, terminará o pe
ríodo de governo do Senhor Ernesto Geise! e não serâ apurado um 
escândalo envolvendo milhões de cruzeiros e que outrora tinha o no
me de corrupção e grossa corrupção. 

CDDPH & OUTROS 

O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a despei
to de lei expressa, nenhuma vez se reuniu sob o atual Governo. 
Nenhuma. Mas o Chefe do Governo se sente à vontade para criticãr 
o "falho e emperrado sistema judiciário", que, por sinal, vive à 
míngua de verbas e continua a sobreviver numa pobreza franciscana. 

Quantas vezes terã se reunido o Conselho Federal de Censura, 
por lei destinado a examinar peças teatrais e obras cinematogrâflcas, 
em substituição ao modelo atual? Nele, quem representa, por 
exemplo, o Ministério das Relações Exteriores, o Conselho Federal 
de Cultura, o Conselho Federal de Educação, a Academia Brasileira 
de Letras ou a Associação Brasileira de Imprensa, para mencionar 
apenas algumas das entidades que, por lei, devem estar representadas 
nesse órgão colegiado? Ou o Governo não cumpre a lei e até hoje o 
Conselho nã.o foi c_oristífufdo ou não entrou em funcionamento, 
como nã.o_ funciona o de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana? 

O Sr. Llizaro Barboza (MDB -GO)-.:_ Muito bem. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- O severo censor 
do "falho e emperrado sistema judiciário" bem--Poderia voltar os 
olhos para área de sua competência específica e simpliflcar os 22 ór
gão_s governamentais -que, subordinados a cinco ministérios, tratam 
da política industrial. 

PARA-SAR 

Faz dez anos que na esfera do Poder Executivo dorme o caso 
Para-Sar. Faz nove anos que o Capitão Sérgio Ribeiro Miranda de 
Carvalho sofre a pena de excomunhão por ter se recusado a cumprir 
ordem ilegal- a de matar, por motivos poHticos, exterminar líderes 
políticos e estudantis e praticar ataS de terrorismo, como "a explosão 
de gasômetros, e destruição de instalações da força e luz, posterior
mente atribuídos aos comunistas". 

Foi o Capitão SérgiO que evitou que o Para-Sar "fosse desviado 
de sua destinação legal e empregado, de forma indigna e criminosa, 
como ação desvairada de um insano mental, inspirado por instintos 
perversos e sanguinários, sob o pretexto de proteger o Brasil do peri
go comunista". (Muito bem! Palma..s!)_ 

Cuidava-se de fazer aceitar "sem comentárlos posteriores, a 
execução de missões extra~legciis, incompatfve(s com a honra militar" e 
o Capitão Sérgio, "p:idrão de honra de sua classe", impediu que o 
Para-Sar "'fosse convertido ... em Esquadrão da Morte, execrando ins
trumento de política assassina, inimiga da Democracia, da Fraterni
dade Cristã ed(J Dignidade Humana". 

Estes conceitos que sangram e queimam não são meus, Sr. 
Presidente, são do Brigadeiro Eduardo Gomes (Muito bem! 
Palmas!) a quem, este sim, eu peco uma salva de palmas do Senado 
da República. (Palmas.) Estes conceitos que sangram e queimam 
são do Brigadeiro Eduardo Gomes, que, em nome da própria Revolu
ção", são palavras suas, em carta de 20 de maio de 1974, suplicava, 
ao General Ernesto Geisel, o deferimento do recurso formulado pelo 

Cap. Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho, deixando extravazar 
estas palavras belas, nobres e tristes: 

"Não posso mais arrastar comigo o peso dessa injustiça 
que me oprime o cansado coração." 

Foi isto em maio de 74. Mais alguns dias e quatro anos terão 
decorridos sem que o "falh·1 e emperrado" aparelho presidencial se 
tenha movido, nem mesmo ao influxo da palavra de um homem 
como Eduardo Gomes. O "cansado coração" dQ velho Brigadeiro, 
de cansaço poderá parar, e a monstruosa injustiça continuará incó· 
lume sob a presidéncia de quem se acha com direito de referir-se ao 
''falho e emperrado sistema judiciário". 

O PACOTE 

Mas a "reforma do Judiciãrio" a reforma que não houve, foi 
apenas o pretexto para o golpe que vinha sendo alimentado no 
sentido de mais afastar o povo das decisões políticas. Foi o pretexto 
para com ela se operar o vasto rasgão, com o objetivo de assegurar o 
poder sem o voto do povo. Graças à "reforma do judiciário", os 
Governadores deixarem de ser eleitos; graças à "reforma do 
judiciário", um terço do Senado deixou de ter relações com o 
sufrágio popular; graças--à "reforma do judiciário", os Governadores 
podem ficar no governo até às vésperas do pleito e disputar o manda
to, com o emprego de todo o prestígio, forÇa, recursos e coerção do 
poder, como nos tempos da república velha; graças à "reforma do 
judiciário", a Lei Falcão foi erigida na regra de ouro de todas as elei
ções; tudo isto e muito mais foi feito graças e à sombra da .. reforma 
do judiciáriO". 

Foram mais de cem, salvo engano, 115, as alterações introduzi
das na Carta outorgada, sem falar nos seis decretos-leis expedidos ... 
esse o saldo da gloriosa jornada em que se imortalizou o legislador 
solitário. 

Colocando-se acima do bem e_ do mal, o Chefe do Governo 
rompeu em mais de cem lugares a Carta que, perante a Nação, ele 
jurara manter, defender e cumprir. 

Foi isto em abríl de 77. Fez um ano. Contudo, um ano antes, na 
Mensagem de 76, aflançava o mesmo Chefe do Governo:. 

"O Governo, plenamente consdente de seus deveres e, 
cabalmente aparelhado para tanto, assegurará a paz e a 
ordem, o pleno exercido do dir~ito leg{timo do voto democráti
co, sem pressões, nem coações, como jâ o fez no passado." 

E adiantava que a Revolução estava 

"Expressa no regime constitucional e legal a cujo abrigo 
vivemos rodos- dele gostemos ou não." 

Depois, este conceito peremptôrio e deflnitivo: 

" ... mas O que não se pode nem se deve admitir é que se 
queira, por ato unilateral de vontade. descumprir artigo 
qualquer da Constituição ou norma l!!gal qualquer, de maior 
ou menor hierarquia, como se fosse possível, dessa forma 
simplista e autónoma, torná-la insubsistente e inoperante. 
Quanto a isso, cabe ao Governo velar, preventiva ou 
coercitivamente, enquanto Governo for," (P. XU.) 

Juramento quebrado 

Bastou que um ano decorresse e o mesmo governante, que à 
Nacaão, por intermédio do Congresso, falara essa linguagem, por ato 
unilateral de vontade, descumpria não apenas "qualquer artigo da 
Constituição", mas a alterava por inteiro, em mais de cem passagens, 
inclusive, a norma segundo a qual, sua reforma só se daria pelo _voto 
de dois terços do Congresso. 

O inventor da "ditadura da minoria" fez tudo isso ... por conta 
'da "reforma do judiciário". 

De modo que, depois disso, Sr. Presidente, só nos resta supli
car: livre-nos, Deus, dos desvelos presidenciais. Deixe o Governo de 
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velar pela sua integridade institucional que a Nação ficará. mais 
tranqUila. TranqUila e segura. 

E, assim. cumpre o juramento de cumprir a lei constitucional; 
consoante o mais solene dos juramentos. E assim se pretende, pai 
exemplo, que os estudantes, sejam moderados, ofdeiros; COmpreensi
vos, tolerantes e educados; e que o povo, paciente, cumpra as leis, pa
gue os impostos e vote nos candidatos do Governo. 

UM ANO DEPOIS 

Se o Sr. Presidente da República tiver o que nos recomenda a 
nós, um pouco de humildade, veja a cratera aberta pelo pacote no 
tecido social e político da Nação. 

Assumindo a pl~nitude formal da arbítrio, suspendeu o Con
gresso e cometeu o pacote. Em editorial intitulado .. Fraqueza da 
Força", o Jornal do Brasil fez estas observações: 

"um mérito terá de ser reconhecido, porém, à iniciativa 
de abril: todas as ilusões foram varrídas das cabeças. U MDB 
cuidou de sobreviver e a ARENA, pelo seu..Iado, entregou-se 
à vida vegetativa de Maioria ociosa. Ninguém de sã 
consciência poderia pretender salvar, dentre as medidas 
reunidas numa única foi'nada de arbítrio, uma intenção, um 
sinal de sabedoria polítíca, alguma coisa prática. Um ano 
depois o Govern-o ruma para uma eleição em que a antevisão 
de uma derrota passivei, à medida que se aproxima a data, 
assume contorno catastrófico. Tudo que o Go1•erno fez há um 
ano mltou-se contra de numa e.l'pécie de cobrança a que se 
hahilítaram 40 milhões de eleitores que tiveram cassada uma 
parcela do seu voto direto. Ninguém defende aquelas medidas 
em que transparecia medo de eleições. Nem mesmo os seus 
beneficiários diretos têm a cor:Jgem de vir a púOlico para 
salvar aparências inúteis" ( JB: 14-4M78). 

Se assim falou o Jornal do Brasil, veja o Senado o juízo do O 
Estado de S. Paulo: 

"começa a fazer um ano hoje o "Pacote·~-oe-abril, essa 
marca registrada da intolerância de uma minoria autoritária 
para com a competência de outra minoria, depOsitária de 
mandato de representação e no uso legítimo de seus direifos. 
Um ano em que se cumulou a aberração do inconformismo 
com o processo legislativo democrático com a aberração 'de 
subjugar a Nação inteira e as instituições do Estado à vonM 
tade caprichosa de uma meia dúzia de pessoas, como se o Al-
5 e os poderes revolucionários que se alega se reduzissem a 
um contrato de submissão; um ano em que se brandiu o 
espantalho da "ditadura da maioria" no Congresso, s6 para 
que se aceitasse o trauma real da Assembléia Constituinte da 
Granja- do Riacho Fundo e a violência de sua produção. 
produção. 

Os defensores compulsórios do pacote - unica denomi
nação adequada à anomalia de origem e à gravidade de 
conseqüências dos atas de abril - atiram agora sobre a 
oposição parlamentar a responsabilidade por sua edição; caso 
não muito singular de arribuição da violência à vtrima e não ao 
autor. mas sobretudo reinterpretação oportunista, embora 
desca_bida historicamente. Ela esboça, com efeito, uma intimi
dação do processo legislativo dos próximos meses, a ser 
retomada provavelmente de maneira cíclica e progressiva.'' 

Pois o General GeiSel que, em matéria de distribuição de renda. 
por exemplo, se limitou a dizer que ela era deslgUat fi7iifiiStil, não 
esclarecendo sequer se essa desigualdade e injustiça fe-rSístira, se 
reduzira ou se agravara, o que seria o mínimO dos minímas, estende
se em considerações acerca do pacote infame, monsrrum vel 
rrodigium. 

O· pacote, que representa o mais alto grau do absolutismo 
pessoal, e que de tal modo chocou a Nação que marcou o advento de 
generalizada e progressiva reação nacional contra o regime de 
exceção, o pacote, espúrio na sua origem e medonho nas suas feições, 
no seu autor encontrou quem o louvasse. 

Depois de asseverar que o pacote resolveu o "impasse" - o 
impasse consistiria na rejeição parlamentar de um projeto mau - o 
General Geisel faz a apologia do biónico. · 

B!ONICO 

O Senado não corresponde ao ideal do General Galsel, que está 
empenhado em melhorá-lo. FaMio~á dispensando o povo de votar. 
Com esse expediente. ter-se-á abertó, são palavras de S. Ex', ·•a 
possibilidade de levar ao Senado personalidades brilhantes e alta
mente representativas dos respectivos Estados, embora sem bases 
populares ou mesmo votos que bem as qualificassem para o prélio 
das urnas·•. 

Dessa forma, e lançando o anátema ao voto popular, pretende
se "democratização e liberalização maioreS dos costumes poHticos" 
- leio a Mensagem - .. maior grau de participação das comunida
des nas decisões políticas partidárias e do Estado". (Mensagem, p. 
19) 

Para o General Geisel o povo não sabe escolher personalidades 
brilhantes, ainda que representativas dos respectivos Estados, pois 
sem vo.tos que as habilitassem ao prélio das urnas. Se o povo não 
sabe escolhê-las, quem saberâ fazê-lo? Como essa inovação se coaduM 
na com a regra fundamental segundo a qual todo o poder emana do 
povo? 

O conceito presidencial, tendente a justificar o injustificável, 
envolve grave censura aos quarenta e tantos Senadores da ARENA e 
uma ingratidão aos serviços, desmedidos serviços que eles têm pres
tado ao governo. Por acaso não são eles "personalidades brilhan
tes"? E tenho diante de meus olhos um Membro da Academia Brasi

.. Ieira de Letras. (Apontando para Senador Luiz Vianna._) Não serão 
eles, por acaso, personalidades brilhantes? E nem serão "altamente 
representativos dos respectivos Estados" e por isso foram eleitos Pelo 
povo? Ou está impHcita a confissão de que, por haverem sustentado 
o governo, a despeito de brilhantes, deixaram de ser representativos e 
terminaram por perder suas "bases populares" e hoje se encontram 
desprovidos de votos que os "qualificassem para o prélio das urnas" 
e pelo voto popular não retornariam a esta Casa? 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)-:- Muito bem! 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas que "demo· 
cratizaçào e Iíberalização" será esta, que pretende colocar os Senado
res da República fora e acima do julgamento popular? 

Se_o General Geisel é capãz de escolher "personalidades brilhan
tes'\ ainda que sem votos, para que, sem votos possam chegar ao 
Senado, a fim de melhorá-lo, por que não u.sou desse critério seletivo 
quando teve em suas mãos a escolha de todos os governadores de to
dos os Estados brasileiros? Por que não escolheu ''personalidades bri
lhantes e altamente representativas". ainda que sem voros. para go
vernadores? Ou essas individualídades, segundo o General, serão as 
tais "personalidades brilhantes e altamente representativas dos res
pectivos Estados"? 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex~ um aparte? 
(Assentimento do orador.)- V._ Ex~ sabe que, ontem, .saiu a primei
ra fornalha dos governadores da singulartssima eleição de três ou 
quatro eleitores. E vê V. Ex~ o tipo de seleçào que foi feita. Tenho 
em mãos, dado pelo gabinete de um dos ungidos de ontem, o seu per
fil, do qual destaco alguns trechos: 

"O apurado senso de humor que exercita com freqUên
cia cm seus cantatas como Presidente da Cãn::mra, contando 
como ninguém as anedotas mais inteligentes, lhe propicia
ram, ao ingressar na universidade, compór a comissão de 
chistes e anedotas dos calouros." 
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E vou mais adiante, Sr. Senador Paulo Brossard. Esse perfil -
diga-se de passagem - foi fornecido pela assessoria do .. novo Gover
nador: 

"Um político sincero e hábil, embora com a necessária 
dose de malícia. Ouve .sobre as decisões que tem a tomar, em
bora tenha seus ponto.s de vista sobre o problema definido, a 
princípio. Acorda cedo, despacha com seus assessores imedia
tos e passa o dia todo na Câmara dos Deputados. Não fuma 
nem toma cafezinho. Almoça um sanduíche ou filet com fri
tus acompanhado de um copo de leite." 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- Sr. Presidente. 
sem comentários. Sem comentários, Srs. Senadores. 

Prossigo, depois de agradecer, como agradeço, o aparte que me
nos é do nobre Senador pelo Sergipe do que do próprio gabinete do 
ungido para o Governo do Estado que tem dado alguns dos homens 
públicos de maior talento político no Brasil, assim no lmpério como 
na República. o glorioso Estado de Pernambuco. 

Desde quando existe inconciliabilidade entre a reputação 
intelectual e o prestígio popular? 

Desde quando as grandes personalidades se viram privadas de 
chegar aos altos postos do Estado? Wilson, Roosevelt e Kennedy 
não foram a um tempo expressões do que se poderia chamar a aristo
cracia norte-;,tmericana e chefes populares consagrados nas urnas? 
De Gaulle c Giscard não foram eleitos pelo povo? 

Milton Campos a esta Casa não chegou carregado pelos votos 
da sua província? O Rio ·arandc não mandou para representá-lo no 
Senado Alberto Pasqualini e Armando Câmara, que pelo talento e 
cultura honrariam, a um tempo, qualquer universidade em qualquer 
país e ilustrariam qualquer parlamento de qualquer Nação? 

A capacidade do povo é conteUada e o seu julgamento colocado 
sob suspeita. Do julgamento popular mais uma parcela do poder 
político é afastada: o poder do povo recebe mais uma Interdição: um ho
mem, um homem só, solitariamente soberano, do alto de sua onisciên
cia, prolata a sentença de interdição sobre milhões de brasileiros, ho
mens e mulheres, jovens e velhos, enfim, sobre um povo inteiro. 

E através desse processo de rarefação popular se vai chegando à 
originalidade de uma democracia sem po1'0. 

MUTAÇÕES OCASIONAIS 

Mas não fica aí o insigrie c-onstituinte do Riacho Fundo. O 
expediente por ele engendrado, e só por ele, soberanamente i_mposto 
à Nação através do pacote de abril, o expediente engendrado visa a 
tornar o Senado ''imune às grandes mutações ditadas por variações 
ocasionais do eleitorado''. (Mensagem, pág. 21) 

A tese é surpreendente e suscita uma indagaçãO:--
Quem saberá distinguir as grandes mutações eleitorais em 

ocasionais e flão ocasíonais? 
Quem será o inspiradO dos deuses habilitado a dizer quais as mu

tações eleitorais que devam ser respeitadas e quais as que, embora 
grandes, devam ser violadas? 

Assim, segundo essa original concepção, as mutações eleitorais, 
a despeito de grandes, devem ser deliberadamente escamoteadas a 
fim de que permaneça o pensamento batido nas umas e o povo vote 
por votar. nào para que o seu voto influa nos rumos da admir1istração 
e na gerência do Estado. 

Quando ChurchiJl, coberto de glórias, foi eleitoralmente venci
do ao fim da guerra, aquela "grarJ.de mutação" dt!il.varia de mudança 
"ocasional" do eleitorado britânico e Attlee deveria permanecer à 
espera de que amadurecesse a opinião popular? E quando ocorreria 
isto'? 

Depois de oito anos de domínio do Partido Republicano, o po
vo norte-americano abriu as portas da Casa Branca ao Partido 
Democrático. A "grande mutação" teria resultado de uma variação 
"ocasional" do eleítorado e o Sr. Caner deveria permanecer no pur
gatório até que uma entidade iluminada pelo Espírito Santo viesse a 
dar eficácia e validade à opinião popular? - --

O Partido Social Democrático governou a Suécia por mais de 44 
anos (Suéde la reforme permanente, 1977, pág. 363). Uma .... grande 
mutação", dispensando o partido governamental, entregou o poder 
aos conservadores. Os governantes dev~riam recusar-se a entregá~lo 
sob a alegação de que as urnas refletiam uma variação "ocasional" 
do eleitorado? 

CÂMARA ARISTOCRÂTICA 

Por sábio que seja um homem, não tem o direito de 
estabelecer, ele e só ele. por ato exclusivamente seu, que o Senado 
fique imune às grandes mutações do eleitorado. A menos que o 
Senado deixe de ter origem democrática e seja transformado em 
Câmara Oligárquica, com a função de obstar as transformações quere
sultassem das urnas. 

Muito antes do General G~isel voltar suas atenções para o vasto 
altiplano da ciência política,- outros pensado-res já haviam refletido 
sobre os meios de tornar menos imperfeitas as instituições políticas. 
Houve tempo em que a chefia do Estado era hereditária; a Câmara 
Alta era aristocrática, vitalícia e, em aliuriS cã.sos, também hereditã~ 
ria a titularidade; s6 a Câmara Baixa tinha origem popuhtr e assim 
mesmo de duvidosa representatividade, seja porque o voto não era 
universal e só determinadas pessoas eram eleitoras. em função de sua 
fortuna, seja porque a fraude e a corrupção mantinham os denomina.
dos "'burios podres", e à custa deles se mantinham. 

Com o progresso das instituições, as próprias monarquias se 
democratizaram, o poder executivo se dicotomizou em uma parte 
estável e .outra móvel, esta exercida pelo gabinete, expressão da 
maioria da câmara popular; Câmaras Altas, se ainda conservam 
traços mais ou menos aristocráticos, se guardam reminiscências de 
um tempo que passou, perderam antigas atribuições em favor da 
Câmara popular. Serâ mister lembrar que a Câmara dos Lordes, por 
exemplo. já fóí ã Câmara mais poderosa e o mais alto tribunal da 
O rã-Bretanha e que, desde multo, mas especialmente, depois da Lei 
do Parlamento de 191 l. se viu podada na .sua competência financei
ra, e a Câmara dos Comuns, sempre a refletir as ocasionais mutações 
do eleitorado, se tornou a assembléia predominante e, de cuja 
maioria, sem que lei escrita o determine, sai o Governo, o gabinete, 
cujo chefe é o líder do partido majoritário na Câmara e vencedor nas 
urnas? 

SENADO CONSERVADOR 

O constituinte de abril proclama, sem meias palavras, que a 
instituição do Senador ''_biõniCo" visou a fazer a Câmara Alta -leio 
palavras da Mensagem: "mais estável, conservadora e imune às 
grand{'s mutações ocasionais do eleitorado". ·objetivoLi um Senado 
imune às mudanças do eleitorado, capaz de obstar as mudanças 
determinudas pelo eleitorado. É a confissão de conservantismo poHti
co e de resistência às mudanças desde que originárias do povo.-· 

Muito antes do General Geisel ter chegado ao mundó e de dar à 
ciência política a contribuição do pacote de abril. outros pensadores e 
homens de Estado já haviam pensado e resolvido essas questões, 
relacionadas com a temporariedade e a continuidade. Especialmente, 
quando a forma republicana do Governo se engasta num Estado Fe
deral. Assim, sob a Constituição de 1891, o Poder Executivo, sendo, 
exercido pór uma individualidade, se renova por inteiro de 4 em' 4 
anos; a renovação da Câmara dos Deputados era feita, integralmen
te, de 3 em 3 anos, enquanto o Senado se renovava, trienalmente, pe
Jo terço. Sob a Constituição de 46, de 5 em 5 anos se renovava o Po
der Executivo, de 4 em 4 a Câmara dos Deputados, renovando-se o 
Senado de4 em 4 anos, ora em 1/3, ora em 2/3. 

De modo que, sem recorrer ao expediente antipopular de 
subtrair do eleitorado a escolha de um terço do Senado, a sabedoria 
dos homens de Estado já acertara em dar à Câmara Alta, não um 
curá t-er conservador e imune às grandes mutações do eleitorado, mas 
um traco de <"Oiltinuidade em meio à regra geral da temporariedade, 
que é peculiar às repúblicas. 

Devendo o Senado permanecer .. imune às grandes mutações 
dit<ldas por variações ocasionais do eleitorado", segundo a con~ 
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cepçào do General Geisel, nele está explícito o preconceito 
antidemocrâtico. O "bíônicO" foi concebido para fazer do Senado 
uma assembléia consermdora. 

Assim, de queda em queda, se vai marchando para o "aprimora
mento democrático" e "num sentido liberalizante'' (pág. 20) -
como se lê na Mensagem ---= sempre e cada vez mais mediante o 
afastamento do povo. 

Segundo a concepção do preclaro constituinte, o Senado deve 
ser uma assembléia "malS -eStáVel, conservadora e imune às grandes 
mutações, ditadas por variações ocasionais do eleitorado". 
Cnn.l'ermdora. 
- · Não foi original o legislador singular, nem é a primeira vez que 
se pretende imobilizar-a soCiedade. Já houve uma revolução que pôs 
por terra o ancien rêgime em França, e não satisfeita em revolver, 
desde os alicerces, a velha sociedade gaulesa, estratificada em institui
ções seculares, disseminou pela Europa as chamas renovadoras, que 
o oceano não foi capaz de apagar, e chegaram às terras virgens da 
América. acordando-as para a aventura da libertação. 

Passado o terror, serenada a fúria revolucionária, que tudo 
devastara, um general de génio também pretendeu segurar as forças 
sociais. Pela Constituição do ano VIII Nalloleão instituiu ... o Sena-. 
do Conservador. Mas Bonaparte era lógico, pois após o Senado 
Conservador restabeleceu o princípio monárquico - hereditário e 
fundou o Império. 

Vale a pena recordar. Institujdo o Senado Coriservador, cujos 
membros eram ""inamow'bles et à vie", a investidura do l9 Cônsul foi 
tornada vitalícia pelo Senatusconsulto do ano X (2 de agosto de 
1802): passados dois anos, outro Senatusconsulto, de 18 de maio de 
1804, prescreveu que o governo da República era confiado a um 
imperador e hereditária a dignidade imperial: os senadores, por sua 
vez, passaram a titulares das "grandes dignidades do Império'' ... o 
que não impediu que o Senado Conservador, tão submisso aos capri
chos do corso, de quem recebera tantas mercês, não hesitasse em des
tornar o fundador do Império na tranqUila sessão de 3 de abril de 
1814, o Imperador, "que nem sequer ê francês", como disse em 
prodamaçilo aos exércitos napoleônicos. 

O General Bonaparte era lógico. Será lógico o General Geisel 
ao pretender um Senado consenoador? Ou estará a incidir naquilo que 
o Genáal Rodrigo Otâcio advertia, como perigo e evitar, "que a 
Revolução se tornasse perigosamente estática e, conseqUentemente, 
autoconservadora" (CB, 13JII.78, pág. 3). 

ORCINOS 
O General Geisel não gostou que o povo pespegasse na sua 

invenção o que chamou de "qualificativo ridicularizante" e isso dei
xou expresso na Mensagem. Pela primeira vez, em Mensagem ao 
Congresso, um Chefe de Estado responde a um dito.popular, insurge
se contra o espírito das ruas, que nem os atos de ex_ceção podem cas
sar ou apagar. O bü)niCo. como ficou conhecida a criaÇão gi:=neraHda, 
foi a resposta, a única respoSta que o povo, privado de voto pelo Ge
neral, pôde dar ... O General Geisel pretendia que o povo se alegras
se e agradecesse por lhe haverem mutilado o direito de voto? 

Não sei se algum dia o Chefe do Governo teve sob os olhos a 
obra de Suetõniõ c se levou a leitura até a "Vida dos Doze Cêsares". 
Se o fez, e é dci presumiT~SC-o tenha feito, há de ter lido que, em certo 
tempo, depois da morte de César, baixara o nível do Senado, a cuja 
sombra Roma crescera, e baixara pelo ingresso nele de certos perso· 
nagens, '"per gratiam et praemium allecri". Eram os hiõnicos daquele 
tempo. Pois aos biônicoS daquele tempo o povo deu em chamar de 
orcinos ... ''quos Orcinos vulgus vocabat" (César AugUsto, cap. 
XXXV), 

Contente-se o poderoso -legislador com o precedente, se é que 
também lhe não desagrada a reminiscência desse período da história 
romana. 

O Sr. Evandro Carr('ira (M-DB- AM)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Pois não. 

O Sr. Evandro Carreira {MDB - AM) - Nobre Senador. 
culminou com a nomeação, por Calígula, de seu cavalo, Jncitatus, Se
nador do Império Romano. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Preferi ficar em 
um capítulo da Vida dos Doze Césares, e V. Ex• há de compreender 
todo o meu constrangimento. 

A VERDADE SILENCIADA 

Do longo arrazoado presidencial, porém, o pior é que ele 
pretende ocultar o quç todo mundo sabe, o exclusivo propósíto dC 
fechar as portas dos governos dos Estados e da maioria do Senado 
ao MDB. (Muito bem!) 

Recolho um testemunho como se se tratasse de um processo his
tórico. 

Carlos Castello Branco, sem favor, é da's altas expressões do 
jornalismo brasileiro. Profundo conhecedOr dos fatos, arguto 
analista. São dele estas palavras: ~'ele pretendeu explicar tudo e justi
ficar tudo, inclusive o inexplicável e o injustificável, sobre os quais o 
pesado silêncio cairia melhor.do que a arrogante agressão aos que se 
sentiram ameaçados pelo intempestivo recurso a poderes ditatoriais". 

Mas não se trata apenas de "arrogante agressão". "Por que não 
dizer a verdade?" - indagou CarloS CasteUo Branco, a verdade que 
todo mundo sabe, que tudo foi feito para evitar o julgamento po
pular, para impedir a vitória do povo brasileiro através do MDB? 

"Ele sabe que com isso, com o biônico, o Governo quis pura e 
simplesmente deter a tendência popular de entregar a maioria do 
Senado à Oposição. Por que não dizer a verdade?" (JB. 3-3-78}.- A 
pergunta é de.Car!os Castello Branco. 

ALARGAMENTO DO PEDIDO PRESIDENCIAL 

Desviando-se da tradição republicana e inspirando-se na carta 
de 37, o General Geisel, por ato seu, exclusivamente seu, pelo pacote 
de abril, aumentou o período presidencial de 5 para 6 anos. 

A mensagem presidencial assim justifica a medida 
unipessoalmente tomada: "o período governamental do Presidente 
da República, assim fortalecido, passou a seis anos, acabando-se com 
o persistente desajuste no tempo entre um executivo federal com man
dato de cinco anos e um legislativo renovado de quatro em quatro" 
(Mensagem, p. 20). 

:1:. inacreditável que o Chefe de governo, dirigindo-se à Nação 
atravês do Congresso, faça afirmação materialmente incorreta. Pois 
desde quando se pode afirmar que, -alargando o período presidencial 
para seis anos e continuando em quatro o mandato parlamentar, terâ 
acabado o .. desajuste no tempo", entre a duração de uma e outra in
vestidura? Ajuste no tempo haveria se o período presidencial de 5 
passasse para 4 anos, como era sob o regime de 1891 e 1934: nesse 
caso teria se acabado "o persistente desajuste no tempo". 

O que ocorrerá apenas é que, de 12 em 12 anos, verificar-se-â a 
coincidência de eleição para a Presidência, para a Câmara e parte do 
Senado. Nada mais. "O persistente desajuste no tempo", a que se 
refere a mensagem, continuará a existir. 

É inobstante se afirmar, na mensagem presidCndil, que se 
presume documento estudando e refletindo, que através dessa amplia~ 
ção do período presidencial terá se acabado, "acabando·se com o 
persistente desajustado no tempo" ... 

E zombar do Congresso e fazer pouco da Nação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam
painha.)- V. Ex' dispõe de 5 mi~utos para concluir o seu discurso. 

u SR. PAULO BROSSARD (MDB RS) A 
A REVOLUÇÃO DE 30 

Desviando-se da tradíção republicana, volto a lembrar, por ato 
seu. exclusivamente seu, o General Geisel, pelo pacote de abril, au
mentou o período presidencial de 5 para 6 anos. Depois disso, por 
ato seu, exclusivamente seu, nomeou o seu sucessor, o general que 
por 6 ano~ há de exercer a Presidência da República. -

Mesmo nas democracias mais relativas, atas de tal absolutismo 
seriam inconcebiveis. 
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Vai para 49 anos, Sr. Presidente, a Nação reaSia contia a Prepo~ 
tência do Sr. Washington Luiz que queria impor, como impós, o Sr. 
Júlio Prestes seu sucessor na Presidência da República na. O Pretexto 
era que o programa de estabilidade financeira, em que estava 
empenhado o governo declinante, necessitava de continuidade. In
conformada com o resultado das urnas, viciadas pela fraude eleitoral 
que campeava, a Nação se levantou em armas para pôr fim ao que 
então já se chamava de hipertrofia do poder executivo e a interferência 
indébita do Presidente da República na sua sucessão, e reduziu a 
cinzas a chamada "repúbtíca velha". Aliás, contra essa prática vi
ciosa, em 1905, se insurgira Ruy Barbosa, e dessa resistência veio a 
originar~se a candida_tura Afonso Pena. 

O movimento de 64 jurara "restaurar a democracia e libertá·la 
de_ quantas distorções que a tornavam irreconhecível", para repetir 
ainda uma vez o Marechal Humberto de_ Alencar Castello Branco no 
discurso de posse, proferido perante o Congresso Nacionil. 

Quase meio século depois da Revolução popular de 1930, cator
ze anos depois do movimento dVi'Co---:.mmtar-ae i964, a Nação assiste 
um homem dispor do seu futuro, -o futuro da Nação -inteira, escolhendo 
ele e só ele o seu .wcessor. Como se se tratasse de coisa que lhe não dis~ 
sesse respeito, a Nação, de tudo ausente, petrificada, é mera teste
munha dessa cena que foi insuportável em 1930 e seria íncon'cebível 
em 1964, a despeito de tudo quanto se possa dizer-da situação então 
existente. 

Não é -possível que a Nação continue a assistir, como mera teste
munha, a Presidt!ncia da República, com seus poderes sem fim, a pas~ 
sar de mão-em-mão, por-decisão pessoal dos Chefes- de Governo, uns 
após outros. (Muito bem! Palmas., 

A RESPOSTA DA INTELIGENCIA 

A esse agravo, a Nação respondeu pela voz de uma das expres
sões mais altas da inteligência brasileira, exemplar na sua dign-idade 
de intelectual e de homem. À truculência política, Carlos 
Drummond de Andrade respondeu assim: 

ELEITOR; NADA A DECLARAR 

Faço minhas as palavras exemplares do Ministro Ar
mando Falcão, quando lhe perguntavam (agora nem pergurl
tam mais) sobre fatos da vida política do Pais: 

-Nada a declarar: 

É o que me ocorre dizer, como cidadão eleitor, ao ser 
informado de que mais um general foi escolhido, por outro 
general, parn continuar a série de generais Presidentes da Re
pública: Nada a declarar. Estou na situação de milhões de 
eleitores que não foram chamados a opinar no processo de 
escolha nem o serão no processo de homologação formal da 
escolha. Tudo s_e_ passa .à nossa revelia, não nos cabendo apro
var nem desaprovar, mesmo porque seria veleidade, para não 
dizer fantaSia pura, opor argumentos aos dois processos: eles 
se desenvolveriam da mesma forma e com idêntico resultado. 
A escolha foi feita por quem se considera com poderes para 
isto, _embora não conste de lei ou papel algum semelhante 
atribuição de legar a Presidência a pessoa da confiança do 
seu detentor no momento. 

Não tenho. não temos. teríamos por acaso algo a decla~ 
rar a não ser precisamente que não nOs cOffipete fazer qual
quer declaração sobre_ matéria em que não nos é permitido 
meter a colher cíVícri? Tudo se passa numa região fora do 
alcance de nossas vistas, direi mesmo do nosso entendimento. 
Somos nominalmente, eleitores, isto é, indivíduos com a res
ponsabilidade de manifestar por meio de voto nossas idéias 
políticas e preferênCias partidárias, pela escolha de nossos 
mandatários. Para tanto nos deram um papel com tanto nos 
deram um papel com o nome de título eleitoral, e não foi se
quer porque o reclamássemos. Esse documento é de porte 
obrigatóriO, -co-m-o signo de cidadania, mas sua utilidade 

maior consiste em habilitar Quem o exibe a requerer pas-~ 
suporte ou carnê de turista: quase urna sug_estào de que a pes
soa com apetite de votar deve ir. lá fora. 

A marginalização em massa no processo político deter
mina o silêncio como sucedâneo de opinião e _do debate. Este 
pode produzir-se em escala consentida, mas será sempre um 
exercício bizantino, .à margem da realidade, com um ~uro 
bern alto separando as palavras dos fatos. Promessas de .. ber
tura, distensão, democratização, redemocratização ou que 
nom-e tenha, são formuladas durante anos, mas· sempre com a 
ressalva de condicionais que discretamente as restringem ou 
anulam na prática. Parece haver maior preocupação em de
terminar os limiteS estreitos da liberdade do que em admiti
la. A liberdade autolimita~Se pela consciência cívica, manifes
tada através de eleições não censuradas e de leis votadas nor~ 
ma!mente por mandatários do povo. que as eleições indica
ram. Não pode ser dádiva de alguns. arvorados em medido
res de sua extensão e curadores de sua prática. 

A candidatura que nos é comunicada, e não submetida à 
anólise crítica, exposta ao confronto e à dura competição das 
campanhas políticas, que revela os prós e os contras do candi
dato, não dá margem a avaliaç_ão_, Que idéias tem, que 
demonstração já deu de espírito democrático, sua experiência 
da vida pública bastou para definir-lhe o perfil político, pode
se confiar no seu critério- de homem público, ele manifestou 
até agora interesse -pelos problemas sociais, m-ostrou~se 

compreensivo das a!lições do povo, fez alguma coisa por mi
norá-ias? Qual a sua filosofia política, a sua formação cultu
ral especializada. a sua marca intelectual e humanística? São 
perguntas que não ocorre fazer, por desnecessárias. O candi
dato é o candidato, estabelecido antes de qualquer indagação 
ou consulta às correntes de opinião nacional. Existe. f: um 
fato, não uma hipótese ou uma conjectura. Está escolhido e 
serã referendado por um colégio especial. Para que exigir~lhe 
credenciais ou garantias? -

Nada a declarar, portanto, do ponto de vista do eleitor 
que suponho ser, como tantos outros patrícios (milhõ~) 
também se imaginam. Nem cheirado nem sondado nem ouvi
do nem prevenido, declaro que não tenho nada a declarar. 

. Esta não é declaração no chamado estilo mineiro, de dizer 
alguma coisa sem dizer absolutamente nada. É declaração de 
brasileiro maior de idade, contribuinte, de profissão confessá
vel, portador de título eleitoral, que nào tem nad~;~ a ver com 
isso que está aí, portanto sem a mínima declaração a fazer. 
Boa noite. Carlos Drummond de Andrade, 

Ã voz do grande poeta,_ Sobral Pinto, o incansável, juntou a sua, 
tantas vezes ouvida em momentos de incerteza e de riscos: 

"não é apenas uma pãgina literária lapidar, digna de 
fi"gurar numa -antologia. f: muito mais do que isto: é a voz de 
milhões de cidadãos brasileiros, reivindicando, em termos 
corretos, lúcidos e irrespondíveis, o seu direito político des· 
respeitado pelo atentado do atual General Presidente contra 
a sua cidadania, ferida violentamente, em nome tão só do 
abuso do poder, praticado à sombra da força organizada do 
Estado, desviada arbitrariamente da sua função legal. Nela, 
não há uma vírgula a acrescentar, nem a tirar, nem a deslocar 
de um lugar para outro. Nela, tudo é exato, tudo é verdadei
ro, tudo é evidente. Numa palavra:- ela é uma perfeição, que 
encanta e seduz." 

O úeneral Geisel pode fazer o que fez. Força -não lhe falta. O 
seu escolhido pode vir a ser o seu sucessor. Mas, cada vez que isto 
suceder, mais e mais o gOverno estará se afastando do povo e não hã 
governo, por armado que seja, que possa viver indefinidamente 
sobranceiro ao povo. Não hã dia que não se leia e não se ouça concei
tos referentes à separação entre sociedade civil e governo, ao divór
cio crescente entre sociedade e Estado. 
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De Carlos Chagas r6colho esta sentença lapidar: 

.. desnecessãrio se torna alinhar os prfricipaís fatos políti
cos dos últimos quatro anos. Isolados, eles exprimem a afir~ 
mação do poder absoluto. Encadeados, são a própr a ima
gem do absolutismo" (Estado, 1 S. III. 78). 

Feita a escolha do sucessor, por direito próprio, tudo o mais de
correu segundo o ritual previsto. Tudo, exceto a pública divergência 
do então Chefe da Casa Militar, o General Hugo Abreu, que solici
tou demissão do cargo e que não viria a ser promovido a General-de
Exército. Seu relatório acerca do problema sucessório, ã Nação tinha 
o direito de conhecer. Serâ demais requerer sua divulgação? 

A direção do maior partido do Ocidente, consoante a designa
ção de seu presidente, o Dr. Francelina, apressou-se a festejar a 
, .omeação, que ela não fizera, e ainda que o escolhido não fizesse 
parte dos seus quadros, numerosos e ilustres, e, por conseguinte, vies
se a preterir suas figuras mais eminentes, que, aliâs, não faltam em 
partido tão grande. Note-se, de passagem que o General sucessor 
claramente declarou que recebera sua escolha pelo General Geisel 
como uma ordem, ordem de instância hierarquicamente Superior. 

Nomeado, o sucessor inscreve-se no maior partido do Ocidente 
e numa "delicadeza póstuma", para repetir palavras do O Estado, fê
lo dias antes da convenção, quanto podia tê-lo feito até oito dias 
após. Mas o candidato escolhido pelo Presidente a que deve suceder, 
e antes de ter sua candidatura referendada pelo partido a que acabaw 
va de inscrever-se, anunciou que, em chegando à Presidência da 
República, promoveria a extinção dos partidos, inclusive, é óbvio, 
do partido em que acabara de filiar-se, circunstância qüe- não impe
diu a este de com entusiasmo, em votação secreta, confirmar a candi
datura do seu futuro e confessado algoz. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campai
nha.) -Solicito a V. Ex~ que conclua o seu discurso. A Mesajâ con
cedeu tempo além do regimental, na esperança de que V. Ex• lhe des
se conclusão. 

O SR. PAULO IIROSSARD (MDB- RS)- Agradeço a to
lerância da Mesa, e encerro num minuto. 

Não me recordo de antecedente histórico dessa singular ocorrên-
cia. 

O O Estado de S. Paulo, no editorial "Apreço pelo formal e des
caso do essencial", ex;ternou este juízo: "no Brasil, a alternância no 
poder presidencial não é resultado de um processo político; pauta-se 
por um direito sucessório ad-hoc, exarado pelo arbítrio do governan· 
te do momento". 

Terminada a cerimônia, que o Sr. Magalhães Pinto charriou de 
farsa, e o Sr. Magalhães Pinto sabe o que diz, começou a trag'i·cô· 
mica cena da escolha dos governadores. Depois do atacado, o varejo. 

E enquanto se sucedem as melancólicas cenas palacianas, e por 
aí se ouvem risos e ranger de dentes, cresce a inconformidade da Na
ção, o cansaço e a desesperança se alastram. E quando se fazia mister 
uma conversação política franca acerca dos graves e complexos pro~ 
blemas nacionais, o povo, mantido à_ distância, contempla a distribui
ção dos altos postos da República e dos Estados à sua revelia. À reve
lia do voto popular. 

Lembrem~se os poderosos da advertência que a Oposição lhes 
faz: os caminhos do _arbítrio nunca levaram a bom sucesso. 

E tarde. mas ainda é tempo, (Muito bem 1 Palmas prolongadas. O 
orador é cumprimentado.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. PAULO 
BROSSARD EM SEU DISCURSO: 

REFORMAS DE ABRIL FAZEM UM ANO E JUSTIÇA NÃO 
MUDOU 

Sz1~·io Roncador 

O .. pacote de abril" - duas emendas constitucionais e seis de
cretos-leis, baixados pelo Executivo nos dias 13 e 14 de abril do ano 
passado, a pretexto de dar ao Poder Judiciário nova estrutura consti-

tucional - em nada melhorou a distribuiçíio da Justiça, após um 
ano de existência . 

O único efeito prâtico da reforma judiciâria, introduzida por 
uma das Emendas, a de n~' 7, foi a ampliação do número de Minis
tros do Tribunal Federal de Recursos, de 13 para 19, passando suas 
turmas julgadoras de três para quatro, mudança esta considerada 
apenas paliativa, pela maioria dos Ministros do TFR, apesar do 
aumento de produção do Tribunal. 

Solução de emergência 

Entre 9 de fevereiro, quando o TFR retornou às suas atividades, 
depois das férias de janeiro, e 17 de março, foram julgados I mil e 
800 processos, contra apenas 980 em igual perfodo do ano passado. 
Em m_arço, a Presidência do Tribunal Federal de Recursos concluiu, 
também, a distribuição de quase 6 mil processos, entrados desde o fi
nal do ano passado e que aguardavam a nomeação dos novos Miw 
nistros. 

Esse aumento de produção é que foi considerado apenas um 
"paliativo", pela maioria dos Ministros do TFR, poi' não represen
tar uma solução definitiva, pois os juízes federais que julgam, em 
primeira instância, os processos de competência· do TFR 
solucionam, quando muito, a metade das ações que lhes são requeri
das. Por isso, o Tribunal pedirâ a ampliação de cargos de juízes fe
derais de 110 pt~ra 200, em todo o País. No momento há, nas Varas 
Federais, um depósito superior a 350 mil processos. que exigiriam, 
pelo menos, seis anos a fio de trabalho dos I lO juízes federais. Mas, 
como são requeridas, no momento, em média, 100 mil novas ações 
na Justiça Federal de Primeira Instância, por an·o, a tendência é o 
crescimento exagerado do deficit. 

E, quando houver 200 juízes federais, trabalhando em todo o 
País, dobrará o número de apelações ao Tribunal Federal de Recur
sos, restabelecendo novamente sua situação de congestionamento. 

A unanimidade do Tribunal Federal de Recursos propôs ao 
Presidente Geisel, através do Supremo Tribunal Federal, a reforma 
da Justiça Federal, para que funcionasse a exemplo das Justiças do 
Trabalho e Eleitoral, iSto é, com juíi"es de Primeira Instância, 
Tribunais Regionais de Recursos (para julgar as ações em segunda 
instância) e um Tribunal Superior para solucionar conflitos de 
jurisprudência. 

Essa seria a solução permanente para a Justiça Federal. À 
medida que houvesse aumento de processos, seriam ampliados os 
cargos de juiz e de Tribunais Regionais. Mas o Presidente Gcisel 
desatendeu o TFR e ao STF, limitando-se a aumentar o número de 
Ministros, para dar solução de emergência ao congestionamento do 
Tribunal. 

Magistrados decepcionados 

Antes de baixar o "pacote", o Presidente Geisel tinha em mãos 
as reações contrárias. 'A reforma Judiciária que ele propôs ao Con
gresso não agradava a influentes membros da magistratura, a partir 
do Ministro Eloy.da Rocha, deflagrador do movimento reformista, 
quando presidia ao Supremo Tribunal Federal na fase preliminar 
dos estudos. A insc.tisfação da magistratura desaguou no MOS, cuja 
reação à aprovação da Emenda, Proposta pelo Presidente Geise[, 
obedecia à orientação desses setores judiciârios. A reforma desagra
dou ao Judiciário por ter sido "paliativa, em parte e, nu ia, no resto". 

A reforma judiciária, .. ampla e global", como a projetou o 
Ministro Eloy da Rocha, teria forçosamente sua implantação em 
ritmo lento, pois se dividiria em algumas fases: 1•) reforma 
constitucional, edição de algumas leis complementares à Constitui
ção c: outras ordinârias, tais. como a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional, a Lei Orgânica do Ministério Públrco, a Lei Complemen
tar ao art. 205 das Disposições Transitórias da Constituição- para 
criar um órgão que decida, administrativamente, pendências entre 
entid:~des governamentais ou empresas públicas e de economia 
mista: :l lei complementar que estabelecerá os parâmetros para a 
l)fic-ialização tatu! dos cartórios: a lei que dará nova divisão e 
organização judiciária ao Distrito Federal e aos Territórios: três-leis 
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para a criação dos contenciosos fiscais, de serviço público e de aci· 
dentes e previdenclãrio; uma reforma profunda nos Códigos de Pro· 
cesso Civil e Penal; 2•) reforma das leis de organização e divisão judi
ciária dos Estados, a ser feita por eles: 3•) adoção das providências re
comendadas nesse rol de leis e normas constitucionais. 

Quando o Ministro Eloy da Rocha propôs ao Presidente Geisel 
o patrocínio da reforma (isso ocorreu _no dia 1~ de abril de 1974, 
durante visita de cortesia do Presidente ao Tribunal, motivada pela 
sua posse no Palácio do Planalto), manifestou o desejo de que ela se 
aperfeiçoasse pela colaboração dos três Poderes da Repú.blica. 

MãS3refOrma Tudii::Tâ~ia passou a ser feita sigilosamente, por 
algumas autoridades do Poder Executivo, não se permitindo, depois, 
qualquer revisão no Congresso, quando, se fosse atendida a sugestão 
do Supremo Tribuna] Federal, a própria comissão elaboradora dos 
projetas seria constituida por autoridades dos três Pod_eres. Essa a 
fonte de todo impasse, que se aprofunda mais na elaboração dos pro
jetas de leis complementares e ordinârias. 

Estâ pronto desde novembro do ano passado o projeto da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional, mas até agora não se pensou 
sequer numa publicação para o recebimento de subsídios, nem foi 
remetido ao Congresso, o que demonstra que não havia a pressa 
manifestada pelo Governo. 

Nenhuma providên<:la 

A reforma do Artigo 144 da Constituição agora permite aos 
Estados rever a qualquer tempo, sua legislação de divisão'C organiza~ 
ção judiciâria medida imprescindível à reforma ••ampla e glo
bal" do Judiciário. Mas se passou um ano, e nenhum Estado tomou 
qualquer providência com essa finalidade. 

Mas de 60% das demandas propostas no País, em qualquer tipo 
de Justiça, nascem e morrem nas Varas da Justiça comum estadual; 
essa mesma Justiça recebe (presumem os tribunais'; pois não hã 
estatística centralizada para verificação) 80% das demandas; em 20% 
dos processos hâ recursos, que vão terminar nos Tribunais de Justiça 
ou de Alçada (menos de 1% das demandas estaduais acaba no 
Supremo Tribunal Federal). Assim, ficam nas Varas, isto é, na 
Justiça de primeira instância dos Estados, mais de 60% das 
demandas. 

Por isso, sempre se considerou que a reforma judiciãria· 
brasileira se faria apenas com duas 'medidas básicas: aumento 
substancial no número de juízes de primeira instância e reforma pro~ 
funda das leis processuais para simplificar o andamento dos pro
cessos sem as delongas proporcionadas pela atuallegislação. 

ACARTA DO BRIGADEIRO 

"Rio de Janeiro, 20 de maio de 1974. Prezado amigo, General 
Ernesto Geisel, Eminente Presidente da República. 

Saúdo-o, cordialmente, 
Torna-se dificil esperar que se faça, num futuro incerto, a devida 

reparação da imensa injustiça que vem sofren-do um dos mais dignos 
brasileiros que conheço- o Capitão da Aeronáutica Sérgio Ribeiro 
Miranda de Carvalho, reformado pelo AI·5, a quem dedico paternal 
amizade e por quem nutro entusiástica e fundada admiração, por 
suas qualidades morais e cívicas. 

O prezado amigo, certamente, não desconhece que, em momen
to difícil da vida nacional, foi o Capitão Sérgio, por sua liderança 
natural, maturidade, desambição, coragem e firmeza de caráter, que 
evitou que o Para-Sar, gloriosa unidade especial da Aeronáutica
de quem foi um dos fundadores e onde serviu durante 10 anos- fosR 
se desviado de sua destinação legal e empregado, de forma indigna e 
criminosa, como instrumento' de ação desvairada de um insano men
tal, inspirado por instintos perversos e sanguinários, sob o pretexto 
de proteger o Brasil do perigo comunista. 

Se o Capitão Sérgio não tivesse procedido como, então, proce-
deu, a Revolução ter-se-ia perdido, irremissivelmente desmoralizada, 
chafurdada em ignomínia, afogada num turbilhão de sangue de pes
soas inocentes. Foi a admirável ação desse simples Capitão, verdadei-

ramente inspirado por Deus, que evitou outros rumos para a HistóR 
ria de nossa Pátria. 

Eu, pessoalmente, sinto~me atingido pelo que foi feito contra 
esse digno oficial, a quem sempre emprestei o meu inteiro apoio mo
rã] e aconselhei naqueles tenebrosos dias, nas numerosas vezes que 
me procurou, dando-me provas de lealdade e confiança e, revelando 
assim, vontade de acertar. E isso, desde a insólita reunião havida n 
gabinete do Ministro da Aeronãutic;a, cotlvocada pelo respectivo 
Chefe do Gabinete, Brigadeiro João Burnier, a fnn de doutrinar os 
oficiais e praças integrantes do Para~Sar, no sentido de aceitarem, 
"sem comentários posteriores", a execução de missões ex.tralegais, 
incompatíveis com a honra militar. 

O Capitão Sérgio, por seu valor pessoal, exercia em sua Uni
dade, votada a missões humanitárias, de risco e sacrifício, uma legí
tima e incontestável liderança. Tal como na guerra, ali, naquela Uni
dade Especial, se formara uma verdadeira hierarquia de bravura e va
lor. Graças a isso, pôde o Capitão Sérgio impedir fosse o Para~Sar 
convertido, por um paranóico, em Esquadrão da Morte, execrando 
instrumento de política assassina, inimiga da Democracia, da Frater
nidade Cristã e da Dignidade Humana. ~estranho e lamentável que 
fosse aquele infeliz d_oente mental secundado, em suas ações 
delirantes e perversas, por alguns companheiros de farda, descon
trolados, prestigiados e apoiados por um Miriistro de Estado! 

O Capitão Sérgio tem o mérito de haver~se oposto ao plano 
diabólico e hediondo do Brigadeiro João Paulo Burnier que, em sín
tese, se consumaria através da execução de atas de terrorismo, usan
do das qualificações técnicas possuídas pelos integrantes do Para
Sar. A explosão de gasômetros, a destruição de instalações de força e 
luz, posteriormente atribuídas aos comunistas, pr.opiciariani um cliR 
ma de pânico e histeria coletiva, permitindo, segundo opinião do Bri~ 
gadeiro Burnier, uma caçada a elementos jã cadastradQS, o que viria 
a .. salvar o Brasil do comunismo". Ao mesmo tempo, executar-se-ia 
sumariamente, a eliminação física de personalidades político-milita
res que, no seu entender, possibilitariam uma renovação nas 
lideranças nacionais. A execução de tal plano aproveitar~se~ia do mo~ 
menta psicológico em que as passeatas e agitações estudantis pertur
bavam a ordem política. 

A Nação brasileira tem, assim, uma imensa dívida de gratidão 
com o Capitão Sérgio e, algum dia, certamente, o reconhecerã. E as 
dívidas de gratidão não se resgatam nunca e crescem continuamente, 
com o tempo. 

Estou de pleno acordo com os termos do Recurso que o Capitão 
Sérgio, confiante em seu espírito de justiça, ora lhe submete, Eminen
te Presidente Geisel. Renovo a afirmação de que esse digno e 
benemérito oficial, padrão de honra de sua classe, agiu sempre com 
meu integral apoio rriOral. - • - -

Todos os companheiros que o seguiram naquela atitude já 
foram reintegrados e ressarcidos dos prejuízos morais sofridos. 
Resta o Capitão Sérgio que, pelo sagrado princípio da eqUidade, jâ o 
deveria ter sido, também, sobretudo depois que o Goveiiió- ante
cedente do atual, implicitamente, lhe reconheceu o mérito, quando, 
com carradas de razão, expurgou do serviço ativo da Aeronáutica o 
grupo de oficiais incompatíveis com a disciplina e honra da classe, 
capitaneados pelo Brigadeiro Burnier e protegidos pelo Ministro 
Mârcio Souza e Mel\o. Vale lembrar, ainda, que o Capitão SérgiO ror 
absolvido, por unanimidade, pelo Egrégio Superior Tribunal Mili
tar, no process_o iníquo que lhe foi movido por seu algozes. 

A reparação dos castigos injustos que sofre, paradoxalmente, 
aquele que, por sua conduta, salvaguardou a Honra Militar, não 
criará problemas de precedente, pois o caso do Capitão Sérgío é úni
co e possui características próprias e exclusivas. 

Creio não se me pode negar autoridade moral para reclamar, em 
nome da própria Revolução, o deferimento do Recurso que o Capi
tão Sérgio ora lhe dirige. 

Meu caro General Geisel, a reparação da clamorosa injustiÇa 
que sofre o Capitão Sérgio será um grande serviço que o digno 
Presidente da República presta rã à Aeronáutica e ao País. 
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Para mim, pess-oalmente, valerá como um alento. Não posso 
mais arrastar comigo a· peso dessa injustiça que me oprinÍe O cansado 
coração, pois que o CaPitão Sêrgio, sempre por mim apoiado e 
estimulado, curte seu cruel castigo em si!êncio e resignação, com 
consclência do dever cumprido. 

Se a Justiça dos homens é incerta, a Justiça de Deus é infalível. 
Seja, General Geisel, o nobre instrumento dessa Justiça. -

Despeço-me, caro am·igo, ce"rto de haver cumprido, com estacar
ta, um dever imposto pela minha lealdade, pela fé cristã e a"rdor 
patriótico que me acompanharam desde a distante mocidade. 

Que Deus o inspire, General Gelsel, abençoe e proteja! 
Perdoe-me a veemên,cia. deste apelo, movido -peta justiça da 

causa e inspirado na confiança que nossa amizade autoriza e justifica. 
Receba um cordial abraço do amigo de sempre e sincero 

admirador.- Brigadeiro Eduardo Gomes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) ~Concedo a palavra ao 
nobre Senador Eurico Rezende, por cessão do Senador Osires 
Teíxeii-a. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem rev:isão do orador.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, desejo registrar um fato auspicioso, recolhi
do pela memória da Casa. O ilustre Sr. Paulo Brossard não refulgiu 
de modo tão acentuado, como das ve"zes anteriores, dos limites da éti
ca e também não exasperou a temperatura da linguagem. Verifica-se, 
então, que o debate democrático é um magistério, (rUe leciona com 
eficiência na reciprocidade das idéias e das expressões. Ficam, assim, 
as minhas primeiras palavtas, refletindo a melhoria das condições 
em que, estou certo, daqui por diante teremos o prosseguimento dos 
nossos trabalhos. Porque quando o homem é candidato, se elege e se 
diploma, ele. é um parlamentar, obviamente, que ainda não se tornou 
a torre de ressonância das reivindicações, das críticas, das angústias, 
das soluções nacionais. Mas, uma vez empossado, inicia-se na 
madrugada das suas atividades como homem pÜblico, que deve 
manter com seus colegas e, no conjunto do Congresso Nacional, com 
os demais Poderes da República, aquela posição de respeito absoluto 
com relação ao Poder Judiciário, e veemente, ou solidário, conforme 
a fronteira paTtidâria, cOm o Poder Executivo. Paradoxalmente, 
como pareça, estou enviando_ daqui .a sinceridade, e por que não 
dizer a emoção de minhas congratulações, porque S. Ex• acaba de 
provar, do principio ao fim do seu discurso, que é perfeitamente 
possível conviverem as virtudes do talento de um homem público 
com os deveres que impõe o programa de seu Partido. 

Desejo, agora, focalizar alguns pontos - se possível, c se o 
tempo me permitir, todos - do arrazoado .ali desenvolvido por 
S. Ex•, o Sr. Senador Pauto Brossard. 

Disse o eminente Líder da Oposição: .. Como a fraseotogia da 
Mensagem não corresponde ao meu gosto, direi apenas que, até 
hoje, o .. pacote" só recebeu o elogio de seu autor. Só o criadof fez o 
elogio da criatura". 

Refere-se, S. Ex•, obviamente, invocando uma expressão 
maliciosa, à edição constitucional de abril do ano passado. Engana
se S. Ex•. As medidas revolucionárias, então adotadas, receberam o 
apoio unânime da AHança Renovadora Nacional, em documento 
oficial e em discursos feitos nesta e na Casa cOngênere, e quer queira 
ou não S. Ex•. o nosso Partido representa a maioria da Nação, por
que aquela manifestação de apoio se deu através de homens livres, 
eleitos pelo voto secreto. 

As restrições de S. Ex• quanto à legitimidade dos pronuncia
mentos parlamentares são adfuturum; isto é, quando estiverem aqui, 
a partir do ano que vem, aqueles representantes do povo, eleitos pelo 
processo indireto. Mas, repito, a manifestação de solidariedade ao 
Presidente da República se deu por todos os clementm. da ARENA, 
através de nota oficial e de discursos, também oficiais. 

Desculpem-me pela repetição, que é um dado importante, para 
negar argumento ao Sr. Senador Paulo Brossard, para dizer que a 

solidariedade aos acontecimentos de abri! teve carâter meramente 
escoteiro. 

Em seguida, S. Ex~ diz.: 

"O General Gcisel não sente nenhum constrangimento 
em falar na decantada reforma do Judiciária', cujo projeto 
fol, universalmente, repudiado pela opinião especializada, 
tríbunais, academias, jurisconsultos, InStitutos e Ordem dos 
Advogados." 

TratavaMse de uma simples emenda constitucional. Várias 
opiniões foram contra a iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca; outras opiniões, não s_ei se em igual ou em menor número, mas 
todas elas, igualmente respeitãveis, perfilharam a proposta de emen
da constitucional. E os setores mais cautelosos do País entendiam 
que era uma precipitação julgar-se, àquela altura, a iniciativa 
governamental, dada a flexibilidade da emenda constitucional, e que 
somente Quando surgissem as leis complementares, vale dizer, de 
execução do dispositivo constitucional, a(, sim, abrir-se-ia para a 
Nação, para as representações culturais, para a Ordem dos Advoga
dos do Brasil e as suas secções regionais, a oportunidade vâlida para 
o exame isento do procedimento oficial. O universalmente repudiado 
cai em cacos pelo chão, porque o Presidente do Supremo Tribunal 
Federal -aqui jâ foi dito, e é bom que se repita, e ninguém pode me 
negar o direito de repetir, porque a tribuna alheia é uma sinfonia de 
repetição - o Presidente do Supremo Tribunal Federal enviou ao 
eminente Chefe da Nação o seguinte telegrama, transcrito no Diário 
do Congresso Nacional, SeÇào II, edição de t 9 de maio de 19?7: 

"Agradeço Vosséncia especial deferência comunicação 
intermédio Ministro da Justiça assinatura Emenda Consti
tucional n9 7,- que é a do Judiciário- inspirada rehitório 
diagnóstico aprovado unanimemente pelo Supremo Tribunal 
Federal." 

O universalmente, neste caso, fica_ debitado, por completo. à 
responsabilidade e, sobretudo, à inexatidão do ilustre Líder do Movi
mento Democrâtico Brasileiro. 

Houve uma manifestação de apreço, partida do Presidente, vale 
dizer da imparcialidade, da isenção do Presidente da Suprema Corte 
do Brasil. 

Vê-se, por aí, a que extremos atinge, às vezes, a expansão irifla
cionâria; q\.lando o propósito ê apenas negativista. 

Em outro ponto, S. Ex'- afirma: 

Decorrido um ano, até hoje nem sequer ao conhecimen
to e apreciação do Congresso chegou o projeto de lei comple
mentar. 

Um jurista desapaixonado chegarâ à conclusão de que um ano 
não reflete a existência--de uma demora que possa ser objeto de crítica 
ou de ressalva. A dimensão das implicações da emenda constitucio
nal relativa ao Judiciário exige do Poder Executivo um trabalho ãlon
gado, e vai exigir do Congresso Nacional uma tarefa também_exten
sa. E facilmente se chega a essa conclusão diante de uma realidade: 
tarlto a matéria referente a Direito é complexa, notadamente quando 
adquire as conotações de Código, que os Regimentos Internos da 
Câmara e do Senado dão prazos que muitos consideram excessivos. 
Tivemos. há pouco, o Código de Processo _ _Ele_nal, que levou alguns 
anos na Câmara para ser apreciado, e que teve a colaboração precio
sa de eminente Membro do Movimento Democrático Brasileiro, o 
Deputado Sérgio Murillo, que achou neces_sário debruçar-se com 
uma atenção prolongada sobre a importância decisiva daquela maté
ria. 

O ilustre Líder do MDB não deixaria de fazer críticas ao 
Executivo, se tives~ ma-nda-dG -algu-ns4a&-d-c!pa-is,---ou--meses -àepois-, 
leis complementares tão importantes. Viria, então a acusação do 
açodamento. O Sr. Senador Paulo Brossard deve ter participado da 
elaboração de códigos e sabe perfeitamente qUe os prazos devem ser 
prolongados. O Código Civil Brasileiro não sei quantos anos. não 
me lembro, que é um monumento da ...:ultura Juridíc<.J., talvez mun· 
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dial, atravessou mais de uma legislatura para que ocorresse seu 
advento, para que se desse a sua vigência. Então, trataRse, data 
venia, de uma visão distorcida, inspirada na mã vontade e no 
negativísffiO de S. Ex• 

E prossegue S. Ex': 
"Nada, absolutamente nada resultou de beneficio ao po

vo em matéria de prestação jurisdicíon:1l ~·· 

S. Ex' engana-se redondamente, e se engana em momento 
inoportuno. O Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal ji 
recolheu e afirmou à Nação beneficias da emenda constitucional do 
Judiciário. Sabe o Senador Paulo Brossard, com seu talento, porque 
até eu sei, que há vários dispositivos auto-executâveis. S. Ex"; que 
percorre também os nobres salões do Excelso Pretória, se se der ao 
prazer, ou ao dever, pouco importa, de ler o Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal, verificará que muitas das medidas 
preconizadas na emenda c_onstit_ucional relativa ao Judiciário 
constam do Regimento daquele Alto Colegiada e que estão em pleno 
vigor. E o Ministro-Presidente _chegou a citar um caso de uma 
avocatória, vale dizer, alguns dispositivos da emenda constitucional 
pertinentes ao Judiciãrio estão em plena execução. E as leis 
complementares jâ estão sendo formuladas, com o cuidado que não 
há que se estranhar, porque todos nos lembramos que, jã na fase 
democrâtica do GoverriO do Presidente Getúlio Vargas, anunciou-se 
a edição de novos códigos. E esses projetas de códigos estão vindo ao 
Congresso Nacional, aliãs parceladamente, depois de tantos anos. 

Então, verifica-se que a afirmativa do Sr. Senador Paulo 
Brossard é inexata. E devemos dizer que, em breve, os projetas de 
leis complementares virão ao Congresso Nacidnal, a fim de serem 
estudados, livremente debatidos e decididos. 

FalaS. Ex-': 

"O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa H uma na, 
a despeito de lei expressa, nenhuina vez se reuniu sob o atual 
Governo." 

O MDB não tem o direito de reclamar contra esse fato. O 
Conselho vinha se reunindo freqUentemente. Mas, certa vez, o Movi
mento Democrático Brasileiro, em nota oficial à Nação, disse que 
não participaria mais das reuniões daquele Conselho, porque, segun
do V. Ex•s sabem, a Oposição integra, através dos seus líderes, aque
le Conselho. Por que, então, o Governo vai reunir o Conselho, tomar 
deliberações, para depois haver o boquejamento, ou o protesto, ou a 
crítica, ou ira sagrada da nobre Oposição? E que as decisões do 
Conselho seriam invâlidas, porque não tiveram a fiscalização do 
MDB? 

Se o MDB se dispuser a participar da reunião.do Conselho, este 
Conselho voltarâ a se reunir. O procedimento do Governo então, é 
absolutamente correto, porque não deseja colocar aquele órgão em 
funcionamento, com a participação de elementos por ele nomeados. 
Deseja e pede o comparecimento da Oposição, esta Oposição que 
tanto fala em direitos humanos, mas que ~e nega a participar de um 
Conselho destinado a verificar lüpóteses de violação desses mesmos 
direitOs. Estranha afirmativa esta! "Digam lã os sábios da Escritura 
que segredos são esaes da natureza ... 

E além, foi isto em abril de 1977, fez um ano. Contudo, um ano 
antes, na Mensagem de 1976, afiançava o mesmo Chefe de Governo: 

"O governo, plenamente consciente de seus deveres e 
cabalmente aparelhado para tanto, assegurará a paz e a 
ordem, o pleno exercício do direito legítimo do voto demo~ 
crâtico, sem pressões nem coações, como jâ o fez no passa
do." 

E adiantava que a Revolução_ c:s_ta_va: "expressa no 
regime constitucional e legal a cujo abrigo vivemOS todos dele 
gostemos ou não". 

Critica o Sr, Senador Paulo Brossard o processo_ de escolha dos 
Senadores, começando com a malícia da denominação de "pacote" e 
tece considerações em torno do carâter conservador desta Casa. 

O Senado Federal representa os Estã.dos, isto é sabido. Mas, já 
que o hábito é da repetição, o contágio se deu em mim e vou repetir: 
a Câmara representa o povo, vale dizer, lá é representada a pessoa 
fisica; aqui, ê representada a pessoajuridici. -

Ora, se o Senador representa o Estado- pessoajuridica, obvia
mente- e se a edição de abríi conferiu ãos muniCípios o direito de 
ter os Senadores como seus representantes,· tratando-se também e 
obviamente de pessoa jurídica, o que ocorreu foi a ampliação da 
representativídade de pessoa jurídica. E este é o ensinamento .dos 
mestres. 

Plácido e Silva, no seu sempre consultado dicionário, diz o 
seguinte: 

Vocabulário Jurídico: 
"Ao Senado se atribui um poder de representação di

verso do da Câmara dos Deputados. Assim, enquanto a 
Câmara dos Deputados, ou Câmara dos Comuns, 
representa, mais particularmente, os indivíduos, o Senado é 
constituído de representantes das coletividades jurídicas, que 
mantenham uma personalidade definida dentro do Estado 
soberano. 1:. o que se verifica entre n6s: o Senado entende-se 
o órgão legislativo composto pelos representantes dos 
Estados federados." 

Abre um parêntesis, onde obviamente estão inseridos os 
municípios. 

"Ao passo que a Câmara dos Deputados s_e anota um 
corpo legislativo constituído de: representantes QU _de 
mandatários diretos do povo." 

Logo, a doutrina dos tratadistas da matéria e o exemplo verifi
cado no mundo, secularmente, admite e baliza de democrãtico o pro
cesso de escolha indireta dos representantes das coletividades jurídi
cas. Vale dizer, no caso presente, dos Estados e dos Municípios. 

Aliás, jâ disse aqui e vou tornar a repetir, porque não quero per
der o direito de repetir, que esta tem sido a reivindicação em todos os 
Congressos Municipalistas realizados no B-rasil. 

Aqui estã: 

"Anais do IV Congresso Nacional de Municípios-, pro
movido pela ABM, no Rio de Janeiro, em abril de 1957, sob 
o título HO Clamor dos Municípios": 

"O Brasil nasceu para ter poderosas instituições rriti~ 

nicipais. Nem se poderia compreender que, de outro modo. 
se pudesse exercer a contento a administração de imensa fai
xa continental, com populações esparsas, rarefeitas, dedi
cadas à economia predatória ou às culturas excessivas. Eis 
porque, no estágio colonial, os Senados das Câmaras 
detinham extraordinária importância poUtica, cabendo-lhes, 
de direito e de fato, o governo das cidades e das vilas." 

Observe-se que se fala aqui no Senado das Câmaras. RefereMse 
ao Senado das Câmaras Municipais. 

"Os mUnicípios são considerados crianças a quem não se 
deve viciar com dinheiro, além dos miúdos. São psicologi
camente tratados dentro do estatuto dos índios e dos interdi
tos, por pouco não se lhes miniStra a curaiela dos órfilos, 
defuntos e ausentes." 

Esta moção. aprovada 'por unanimidade nesse Congresso da 
Associação Brasileira de Municípios, já reivindicava uma participa
ção efetiva do município na vida pública do País. Foi o que a edição 
constitucional de abril realizou. 

Há outras citações de todos os Congressos: 

"O equívóco político é o erro básico em que incide a 
Nação brasileira, ao desprezar completamente os seus órgãos 
de infra-estrutura._ O Estado brasileiro porta-se como um 
homem mal-avisado, que dormisse sem indagar do !Cito so
bre o qual se deita, São os Municípios a plataforma sobre a 
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qual se assenta o Brasil. Não pode ignorá-los e não pode 
desprezar a imensa força potencial que representa a organi
zação dessas unidades transformadas em instrumento de 
acão administrativa, de desenvolvimento económico, de 
expansão cultural, de sedimentação social." 

uo equívoco histórico tem de ser corrigido politi
camente, com uma reforma da Constituiçã-o Federal e das 
ConstituiÇões Estaduaís, bem como da legislação, que eli
mine completamente o atual sistema de espoliação do municí
pio. Mas essa reforma não será suficiente se não houver, 
também, uma reforma psicológica no modo coniO- as-· classes 
dirigentes encaram o interior," -----

Em todas as moções se reivindica Uril -papel mais releVante,. mais 
ativo, mais dinâmico para os nossos municípios: .. que os Congres
sistas- e é possível que o Senador Paulo Brossard tenha participado 
de vários desses congressos - possam ter sua voz nos altos escalões 
parlamentares da República". E foi isso precisamerif6 -0-qliC a obra 
revolucionária realizou. 

Apesar de pedir a transcrição integral, vejamos aqui a opinião 
de uma pessoa muito querida do MDB, endeusada, testejada, 
entronizada. Da! mo de Abreu Dallari, vive na mem6ria, nO coração, 
na boca e no despetalar de .encómios de todos os setores do MDB. 
Diz S. Ex•: 

"-Entretanto, a verdade é que a Federação se fortalece 
pela valorização dos entes locais, pois desta maneira é res
saltada uma de suas principais características, pondo-se em 
destaque sua excelência como sistema de orgcinização 
nacional." 

O· Sr. Dalmo Dallari reclama o mecanismo que coloque o 
Município como participando diretamente de um trabalho de organi
zação nacionaL Como, então, poderâ o Município alcanÇar dire
tamente o setor maior da vida pública brasileira, sem que tenha 
influência na escolha daqueles rePresentantes do povo, cujo grau de 
jurisdição trata, obviamente; dos problemas nacionais'? 

E Victor Nunes Leal - que não deve ter muitas simpatias pela 
Revolução- diz o seguinte: 

"Alguns problemas municipais em face da Constitui
ção"- Victor Nunes Leal: 

"O municípl(fi10 Brasil, contrariando ao que querem fa
zer crer certos autores, não é essencialmente uma orgarliza
ção administrativa: é uma entidade medularmente política, 
necessariamente política." 

"Comentários à Constituição de 1946" Carlos 
Maximiliano: 

"Em todo o mundo civilizado, a evolução do Direito 
Público se verifica no seiltido de dilatar, jamais de restringir, 
as franquias locais. O município é a alma da política nacio
nal, a célula da democracia.'' 

João Luiz Alves, discurso na Câmara Federal em sete de 
julho de 1907, çitado por Joaquim Luiz Osório, in ''Consti
tuição Política do Rio Grande do Sul, Comentários": 

"As Câmaras Municipais representam muito dire
tamente as aspirações e as intenções do povo. Nas eleições 
das Câmaras Municipais raro ê o cidadão que não tome pelo 
pleito interesses imediatos. Se os cidadãos às vezes se desin
teressam das eleições estaduais e federais, em regra se interes
sam pelas eleições municipais. Portanto, as Câmaras Muni
cipais exprimem genuinamente as aspii""ações, as ansiedades e 
os interesses do povo." 

Ã frente, diz S. Ex•: 

"Bastou que um ano decorresse e o mesmo governante, 
que à Nação, por íntcrmédio do Congresso, falara essa lin
guagem, "por ato unilateral de vontade", descumpria não 
apenas "artigo qualquer da Constituição", mas a alteraVa 
por inteiro ... " 

Fala aqui no juramento quebrado. O Senhor Presidente da 
República n1io quebrou, em momento algum, o juramento constitu· 
cional. Temos, no Brasil, a legalidade revolucionária e a legalidade 
tradicional: convivem os poderes constituintes da Revolução com as 
normas legais tradicionais, repito. Quando o Serihor Presidente da 
República jurou a Constituição e nós ajunimos tambêm, essas duaS 
ordens estavam nela inseridas. Sua Excelência teria quebrado o ju
ramento constitucional se tivesse destruído a Constituição, revogado 
a Constituição. Mas o que fez? Usou de poderes conferidos por 
dispositivo expresso da Constituição. Não hã, portanto, quebra de 
juramento. Pode-,se censurar, e isso é um direito e um dever do 
MDB, a e;<.istência dessas duas ordens: a revolucionârh e a consti
tucional. Mas se uma e outra se completam e,cpressamente, inte
gralmente, não há como se falar em quebra de juramento consti
tucional. Se fosse verdade, seria uma afirmativa da maior gravidade 
porque o senso de responsabilidade e a alta moral, pessoal e pública, 
do eminente Presidente Ernesto Geisel jamais o conduziria a esses 
de.'>camínhos da desordem. 

S. Ex•, o nobre Senador Paulo Brossard, repete e com risos da 
platéia setorial: "O inventor da ditadura da Minoria fez tudo isso 
por conta da Reforma do Judiciário''. S. Ex• citou ali vários artigos 
do Jornal do Bra.1·il que me parecem ser de sua preferência. Eu 
também tenho um artigo. que S. Ex• esqueceU, propositalmente, de 
coloo:.:ar no seu discurso: 

Vejamos como o Jornal do Brasil, edição de 3 de abril de 1977, 
analisou o comportamento da Oposição, no episódio da Reforma do 
Judiciário: 

O rigor dessa divisão irreal, mantidil por força de un1a 
coesão compulsória em nome de uma idéia de fidelidade, 
manietou no último episódio uma ponderável parcela da 
Oposição, impedindo as figuras modr:radas de poderem 
assumir posição divergente do comando do Partido, sem o 
risco de incorrer no crime de infidelidade política. Tanto 
bastou para que os homens sensatos do_ MDB ficassem 
aprisionados por um padrãO que identifica a existência de 
um<l divergência interna fundamental. Há, cad-a vez mais, 
duas condutas em franca diferenciação na área oposicionista. 
Como pode evoluir es;e processo político se estamos confi
nados a um quadro rígido? Sem liberdade de manifestar·se.e 
com a obrigação de votar mesmo contra suas convicções, 
nenhuma tendência se firma nos Partidos. E o resultado práti· 
co foi o que se viu em relação ao caso da reforma judiciária, 
em que o imobilismo permitiu a frustração da iniciativa 
governamental. 

O Jornal do Brasil, tão do paladar e do elogio do eminente 
Senador Paulo Brossard, censura, de maneira incisiva, o procedi
mento daqueles que considera os insensatos do MDB. E por que'? 
Porque o MDB fechou questão, casulou de infidelidade partidária o 
procedimento aprovativo da emenda, ameaçando, no campo 
partidário, aplicar a pena capital aos seus correligionários. E o pró
prio Sr. Senador Accioly Filho entendia que, em matéria de emenda 
constitucional, não pode vigorar o instituto da fidelidade partidária. 
O instituto da fidelidade partidária se aplica à ieglsiação ordinária. E 
o Sr. Senador Accioly Filho foi, no episódio da Reforma Judiciária, 
uma figura eminente cujas opiniões sempre foram acatadas pelo 
eminente Senador Paulo Brossard. 

Quando o Senhor Presidente da República disse que houve uma 
ditadura da Minoria, quis referir-se ao fato de o Diretório do MDB 
ter fechado a questão para efeito da aplicação da Lei de Fidelidade 
Partidária. Quis dizer isto, e disse aquilo que o Jornal ào Brasil já 
havia dito. 

Mas, S. Ex~ prossegue com uma omissão que põsso debitar, 
exclusivamente, a um lapso de memória. 

S. Ex~ fala o seguinte: "Milton Campos não chegou a esta Casa 
carregado pelos votos de sua província'?" S. Ex• tambêm faz referên
cia a dois Senadores do Rio Grande, o Sr. Alberto PasquaUno e um 
eminente brasileiro de sobrenome Câmara, e não cita o nOme do 
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eminente Senador Daniel Krieger. Mas, deve-se admitir que houve 
uma simples omissão, pois toda a Casa vê, na: pessoa do Sr. Senador 
Daniel Kriegcr, um homem público que sempre viveu lutando pelos 
interesses nacionais e de fidelidade absoluta às gloriosas tradições 
do povo gaúcho. Mas, atribuo essa omissão a uma falha de memória 
e não a uma intenção do orador que, se o contrário fosse, seria Uma 
restrição digna do protesto, não só do Rio Grande do Sul, mas de 
toda a N açào brasileira. 

O Sr. Senador Paulo Brossard faz críticas à Revolução, prega 
um regime de legalidade absoluta no seu discurso, mas vejamos se 
S. Ex~ sempre foi assim. Creio que não, e vou utilizar palavras de 
S. Ex• Aqui está: discurso do Sr. Senador Paulo Brossard, na Assem
bléia Legislativa do- Rio Grande do Sul, 3 de julho de 1964: 

"Estamos vivendo uma Revolução que ainda não aca
bou, que não podia mesmo acabar, que tem de prosseguir, 
digo mais, que deve prosseguir, digo-o claramente." 

Mais adiante: 

"Ou se fazem revoluções, ou não se fazem._ Percamos, 
porém, a mania das revoluções legais ou das legalidades 
revolucionárias." 

O que S. Ex• encomendava, com este conceito, era uma dita
dura, porque se o Movimento de 1964, que podia ter fechado o Con
gresso, destruído a Constituição, que foi a regra geral de todas as 
revoluções no Brasil - fechar o Congresso e acabar com a Constitui
ção- se o Movimento de 1964 manteve a Constituição de 1946, 
basta dizer, o propósito de aperfeiçoá-la, se manteve o Congresso 
funcionando, procurou uma solução conciliatória: a ordem 
revolucionária com a ordem da legalidade. Mas o Sr. Senador 
Paulo Brossard, insaciável, não queria a outra parte do mérito 
revolucionário, queria que não se cuidasse de nenhum tipo de 
legalidade, isto é, neste conceíto. S. Ex• Pregou, pregou claramente, 
uma ditadura no Brasil. 

Vou repetir o conceito: 

"Ou se fazem _revoluções, ou não se fazem. Percamos, 
porém, a mania das revoluções legais ou das legalidades 
revolucionáriaS." 

Pois bem, S. Ex• hoje, talvez arrependido - e o arrepen
dimento dignifica as criaturas humanas -já não quer mais a dita
dura e não quer nem aquilo que queria, há alguns anos. 

O Sr. Senador Paulo Brossard procurou, em outro trecho do seu 
discurso, como que caracterizando o poder unipessoal do Senhor 
Presidente da República em não dar satisfação dos seus atas à Na
ção, recrutou uma frase habitual do eminente Ministro Armando 
Falcão: "Nada a declarar". 

Realmente, não havia nada a declarar da parte do Sr. Ministro 
Armando Falcão. Mas, alguma coisa neste Pais teria que ser declara
do pelo Sr. Senador Paulo Brossard. O que ele teria a declarar diante 
desse discurso do Deputado Pedro Simon, feito na-Assembléia Legis-' 
lativa? Disse- (Diário da Assembléia, em 4 de fevereiro de 1965)- o 
Sr. Pedro Simon: 

"Voltou a esta tribuna o Líder do Partido Libertador, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados ... (O Líder do Partido Liberta
dor era o Sr. Deputado Paulo Brossard.) ... cujos _Deputados 
ocuparam muitas vezes, esta tribuna para denunciar fatos 
gravíssimos cohtra a administração do Estado do Rio 
Grande do Sul... a continuar pelo Presidente atual do seu 
Partido, pelo atuat Secretário do Interior, pelo Líder do Parti
do Libertador que recêm saiu desta tribuna." 

"Um mar de lama teria havido e estaria havendo nos 
fundos do Palãcio Piratini. Para r~olver este problema, que 
foi feito? O Partido Libertador resolveu participar deste 
Governo, resolveu aceitar cargos, e o Governo passou a ser 
muito bom." 

Antes, para o eminente Senador Paulo Brossard, o Governo era 
corrupto, mas, depois de ser denunciado- isso, na palavra do Sr. 
Pedro Simon. que pode estar enganado, e faço votos para que esteja 
-passou a ser muito bom. 

"Durante 8 meses. o Partido Libertador participou deste 
Governo com a mesma direção ... o que pergunto ê o que o 
Partido Libertador fez no GovernO do Rio Grande do Sul. 
Aqueles homens chamados de corruptos pelos próprios 
homens do Governo do Estado estão aí e, no momento em 
que saem do Governo, saem inclusive, com o aplauso e o 
agradecimento do Sr. Governador. Defendiam a democracia, 
a lei, a liberdade, o Congresso e as instituições e hoje aí estão 
silenciosos, como que defendendo o curioso princípio de que 
a lei, a Constituição, a democracia, devem ser defendidos 
quando a nosso favor e a favor dos nossos interesses. O povo 
saberã julgar." 

Ora, o Sr. Ministro Armando Falcão nunca perguntou se tinha 
algo a declarar sobre um discurso tão gr~ve. Cabe-nos perguntar ao 
Sr. Senador Paulo Brossard o que tem a deClarai sobre o discurso do 
nobre Deputado Pedro Simon. Vê-se, portanto, que o Ministro 
A.rmando Falcão não ficQu mal no episódio, diante do discurSO de 
S. Ex•, mas S. Ex• não ficou em posição múito tranqUila. 

E adiante: 

"Terminada a cerimônia a que o Sr. M-ãgS.lhães Pinto 
chamou de f<~rsa, e o Sr. Magalhães Pinto sabe o que diz, 
começou a tragicómica cena de escolh<l dos Governadores -
depois do atacado, o varejo." 

E o Sr. Magalhães Pinto sabe o que diz. Nós dizemos que ele sa~ 
be o que fez: foi co-autor do Ato Institucional n'>' 5, prestigiOu a 
Revolução, puniu elementos do MDB. Então, estranhamente, o 
Líder do MDB, que deveria ter alguma consideração para o martiro"- · 
lógio de seus companheiros, não deveria, jamais, -dizer que_ o Sr. 
Senador Magalhães Pinto sabe o que diz, deveria acrescentai': silbe, 
lembra-se do que fez através do Ato Institucional n'>' 5. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou ençerrar minhas considera
ç-ões dizendo que o debate de hoje se verificou sem incidentes, como 
convém à Casa, veemente, p'orém sem extrapolaç-ão das linhas da_êti~ 
ca, congratulando~me com esse fato auspiciOso hoje verificado: o 
esclarecimento da verdade. 

Mas, ao concluir, lamento sinceramente- e creio que interpre
to, pelo menos, uma das bancadas do MDB mais numerosas do País, 
a Bancada do Estado do Rio de Janeiro- S. Ex•, o Senador Paulo 
Brossard, reportando-se à representatividade das escolhas de Roma 
antiga, através dos Césares, faz referência aos orcinos, aqueles 
representante.<> recrutados do arco, a região dos mortos, achando que 
virão através da escolha do terç-o do Seilado, mortos para esta Casa, 
gente que não vive para o povo. Mas, devo dizer e assumir um 
compromisso comigo, com os meus companheiros e com a Nação: 
depois de t:mta ofensa, de tanto deboche, contra a figura do senador 
indireto, recrutarei o privilégio, embora não sendo senador porque 
d.eixarei esta Casa ano que vem, de dar o meu abraço, não de desagra
vo, porque não há neceSsidade, mas o meu abraço ae óoas-Víndas ao 
nosso eminente colega, uma das figuras mais brilhantes. mais 
respeitáveis e mais honradas deste País, o Sr. Senador Amaral 
Peixoto. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Marcos Freire ( MDB- PE)- Sr. Presidente, solicito a 
palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcos Freire, pela Liderança. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREQUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBL!C ADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA)- Sr. Presidente, peço a 
p<~lavra para uma comunicação da Liderança. 



1466 QuartaMfeira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) AbiiT de 1978 

O SR. -PRESIDENTE (José Lindoso) - V. Ex• dispõe de 5 
minutos, apenas, para sua comunicação. 

Concedo a. palavra ao nobre Senador José Sarney. 

O SR. JOSÉ SARNEY (ARENA- MA. Para uma comunicaM 
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Liderança não pode deixar sem uma palavra de repúdio e de 
protesto as críticas feitas pelo senador Marcos Freire à política do 
Governo. Na verdade, S. Ex• não ficou limitado a ler uma nota 
subscrita pelo Jornalista Pompeu de Souza; S. Ex• fez uma tréplica, 
respondendo de modo claro o discurso do Senador Eurico Rezende. 
Amanhã, a Liderança dará resposta ao discurso do Senador Marcos 
Freire. Quanto à nota lida c assinada pelo Jornalista Pompeu de 
Souza, basta que seja assinada por ele, para merecer nosso respeito e 
atenção. E, evidentemente, também teremos oportunidade de aborM 
dar este assunto. 

Firialmente, Sr. Presidente,jã que falamos de Pompeu de Souza, 
e ele aqui está presente, já que Csta Casa teve a oportunidade de falar 
em Senadores indiretos e diretos, de fazer elogios a Senªdor_es_que 
foram eleitos diretamente,_quero prestar, também, uma homenagem, 
dizendo da legitimidade de eleições diretas e indiretas, desde que 
sejam representativas, a um ancestral de Pompeu de Souza, o Sena
dor Pompeu de Souza, escolhido pelo Imperador em eleições indire
tas, no Império, c que foi uma- das maiores figuras desta Casa, a 
quem o Nordeste deve a_ab_e_rtura da política, da visão sociológica da 
seca e as primeiras providências no destino daquela região tão 
sofrida. 

Assim, já que dissemos que esta Casa tem Senadores, e grandes 
Senadores, só eleitos pelo voto direto, ficaria com a minha consciên
cia pesada se também não reconhecesse que esta Casa teve, pela elei
ção de escolha, grandes nomes, dentre estes o nome do Senador 
Pompeu de Souza. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Lindoso)- Nada mais que trat<lr, 
vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinãria de amanhã 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 41, de 1978, do 
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, das Ordens do Dia baixadas pelos Mi
nistros do Exército, da Marinha e da Aeronâutica, e pelo Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas, por ocasião do transcurso do 
l4'i' aniversário da Revolução. 

-2-

Votação, em turno _único, do Requerimento n'i' 44, de 1978, do 
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos 
Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Senhor Presi
dente da República, General Ernesto Geisel e pelo Ministro de 
Estado da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro Joelmir Araripe 
Macedo, em solenidade comemorativa ao l4'i' aniversârio da Revolu
ção. 

-3-

Votação, em primeiro turno, dO Projeto de Lei --da-·senado 
n'i' 237, de 1976, do Senllor SenadOr_ Itamar Franco, que dispõe sobre 
o ensino obrigatório, em todos os cursos jurídicos_ do País, da disM 
ciplina "Direito Humanos Fundamentais", tendo 

PARECERES, sob n'i's 405,406 e 751, de 1977, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridiM 

cidade; 
-de Educ-ação e Cultura- l<~ pronunciamento: favofável, com 

voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e voto vencido, 

em separado, do Senhor Senador Otto Lehmann; 2<~ pronunciamento 
(reexame solicitado em Plenário): contrârio, com voto vencido dos 
Senhores Senadores Evelãsio Vieira e Adalberto Sena, 

-4-

Discussão, em turno_único, do Projeto de Lei da Câmara n'~ 34, 
de 1976 (n~' 479MC/71, na Casa de origem), que acrescenta dois pará
grafos ao art. 98 da Lei n'~ 4.504, de 30 de novembro de 1964-
(Estatuto da Terra), tendo -

PARECERES, sob n<~s 352,353 e 897, de l977, das Comissões: 
-de Agricultura- 1'1 pronunciamento: (favorável); 29 pronunM 

ciamentÕ (Teexame solicitado em Plenário): contrârio, com voto 
vencido, em separado, do Senhor Senador Roberto Saturnino; e 

-de Economia, favorável. 

-5-. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n<~ 01,· 
de 1977 (n<~ 2.320MA/74, na origem), de iniciatíva do Senhor 
Presidente da República, que regula a locação predial urbana, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n~' 777, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com as 

Emendas que apresenta de n9s 1 a 12MCCJ, com voto vencido, em se
parado, do Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo da votação 
do Requerimento n'~ til, de 1978, de adiamento da discussão, para 
reexame da Comissão de Constituição e Justiça. 

-6-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara 
n<~95, de 1977 (n9 3.396-B/77, na Casa de origem), que cria o Quadro 
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
do Acre, e dá outras providências, tendo 

PARECERES FAVORÂVEIS, sob n~'s 1.347 e 1.348, de 1977, 
das Comissões: 

- de ServiçO Público Civil; e 
- de Finanças. 

-7-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n'~ 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elfrrifnil. a 
exigência do período de carência para concessão, pelo INPS, de bene
fícios em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do 
segurado, tendo 

PARECERES, sob nQs 465 e466, de 1977, das Comissões: 
___ -de Constituição e Justi,;;a, pela constitucionalidade e juridiM 

cidade e, no mérito, favorãvel; e 
-de Legislação Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n<~ 77, de 1978, de adiamento da discussão para 
reexame da Comissão de Legislação Social 

-8-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consM 
titucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n<~ 144, de 1977, do Senhor 
Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a deter
minar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo ciVil e 
milítar da União, e dâ outras providênCias, tendo 

PARECER, sob n<~940, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuriM 

dicídade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Car
neiro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento 
n~>5_9, de_ 1978, de adiam'ento da discUssão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
··CARREIRA NA SESSÃO DE 17-4-78 E QUE. ENTREGUE 

.4 REVISÃO DO ORADOR, SER{ A PUBUCADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronunda o se
guinte discurso.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda arrumávamos os escaninhos para o discurso empós a 
Ordem do Dia, qunndo fomos supreendidos com a ausência- dos 
outros oradores e tentaremos, na exigüidade de meia hora, pros
seguir no raciocínio que vínhamos desenvolvendo na -sexta-feira -pas
sada. 

Afirmamos, então, que a .. bionicidade" instalada com o pacote 
de abril foi u demonstração eloqUente da existência de um plano. de 
uma urdidura sinistra, com o desígnio de consolidar o arbítrio em 
nossa Pátria. 

Argumentávamos que a pretendida Reforma Judiciária inte-
graria este plano de consolidação e estruturação do autoritarismo no 
Brasil, seguindo esta linha de raciocínio: proposta a pretensa Re
forma Judiciária, viu-se que era -não tinha nada de reforma judiciária, 
pois deixava de inserir os três grandes predicamentos de afirmação 
do Poder Judiciário: a inamovibilidade, a írredutibilidade dos venci
mentos c a vitaliciedade do magistrado. do julgador. Tanto assim é 
que o ilustre Senador Petrônio Portella, responsável pela interlo
cução da parte do Governo, no decantado diálogo, dissera, há dias, 
que pretendia chegar ao ilustre Presidente da República com uma 
proposta de conciliação, com uma proposta de reforma, em que os 
três predicamentos da magistratura integrariam o elenco principal 
dessa proposta. Dissera o ilustre Senador Petrônio Portella que leVa
ria ao Senhor Presidente da República duas grandes propo.stas: pri
meiro, o retorno à magistratura das suas prerrogativas essenciais; se
gundo, a concessão do habl'm:corpu.~ àqueles que cometessem crimes 
políticos. -

Logo se conclui, Sr. Presidente,.que é o próprio Senador Pctró
nio f·-"Jrtella quem reconhece que uma reforma judiciária teria implí
cita '! ..::onsecução do respeito aos predicamentos da magistraturu: a 
inamovibilidade, a írredutibtlidãde de vencimentos e a vitaliciedade. 

É o ilustre Senador Petrônio -Portella quem o reconheL.-e, pois se 
propõe a, junto o Presidente da República, obter referendum par~ 
garantir ao MDB que essa reforma será inserta no contexto insti
tucional brasileiro. 

Óf-lv:o, portanto, Sr. Presidente, que as pretensas reformas de 
abril de ! 977 não tinham nenhuma iniençào de rcfa"rma. PiCtendiam, 
sim. testar o h1DB. averiguar até que ponto ia a capacidade de resis
tência do MDB. A pretensa reforma judiciária proposta em 1977 
tinha um único objetivo: constatar atê que limite ia a cap:lcidudc de 
resistência democrática estatutária do MDB. E o MDB milagrosa~ 
mente se unindo. e o MDB obediente a forças ainda imponderáveis, 
se aglutinou e repeliu a pretensa reforma do Judiciário. Pretensa. 
porque hoje recebe a confirmação de sua pretensão da parte do ilus
tre Senador Petrônio Portella, porquanto ê ele quem reconhece a 
carência das perrogativas maiores da magistratura. TanJo ·assim é, 
que se dispõe a levar ao Presidente da República a proposta de consa
gração dessas perrogativao;, no próximo pacote de reformas a que se 
pretende. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o MDB, naquela 
oportunidade, aquiescesse e aceitasse a pretendida reforma do 
Judiciário enviada pelo Governo, teria feito uma conce5são de alta 
pericu!osidade à sua estrUtura estatutária e ética. Mas o MDB, como 
lhes disse, milagrosamente resistiu e, resistindo, o Governo que po
deria ter assimilado, que poderia ter absorvido com muita habilidade 
o comportamento do MDB e comparecido ante a Nação, em cadeia 
televisada, e anunciado que o Governo e a ARENA tinham proposto 
ao Congresso Nacional uma reformajudiciãria que prodigalizaría-aO 
povo justiça barata e rápida- juStiça baratã e rápida que é anseio de 
todos os cidadãos desta Pátria, - no entanto o MDB, obediente a 
preceito constitucional, a direito constitucional, ter-se-fa contrapos
to ao desejo do povo, do Governo e da ARENA, que era justiça 

rápida e _larata, com a Reforma Judiciãria e que o GovC?rno, 
obediente 2: Constituição, era obrigado a aceitar a decisão do MDB 
contrariandu o anseio popular. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o MDB, sem televisão, não teria 
condições de explicar à Nação que aquele projeto não trazia no seu 
bojo a pedra angular de qualquer reforma judiciáiia, que são os 
predicamer.tos da magistratura; o povo jamais compreenderia e en
tenderia p•"Jrque o MDB teria vqtado contra justiça barata e râpida. 

J\.·Ias o Governo não tinha boas intenções. Se as tivesse, teria 
absorvido e teria tirada· partido po!1tico do fato. A intenção era ou 
emasculur o MDB, aceitando a pretensa reforma, ou então, no caso 
de rejeição da reforma por parte do MDB, agir manu militare, fechar 
o Congresso e legislar pró domo causa. E foi justamente o que 
acontCL.--eu. Mas, com isto, os arquitetos políticos do Governo, os 
cientistas políticos do Governo deixaram escapar o mais grave: é que 
a-at1tudC de fOrça, n-ão absorvendo o comportamento constitucional 
do MDB e agindo sponte propria. manu militare, desnudou o planó 
de perpetuação do autoritarismo. 

O Sr. Eurico Rezende {ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
hon~u. nobre Senador. · 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES)- V. Ex~ afirmou que, 
no episódio da frustração do projeto de emenda constitucional visan
do à rcforrna do Poder Judiciário, houve uma decisão manu militare 
da parte do Governo. Com todo respeito, V. Ex• vai me permitir 
discordar t!e V. Ex•. o que corresponde a esclarecer os fatos. O 
Presidente Geisel agiu dentro da Constituição, ·constituição jurada 
por nós e que permite, atravês do Ato Institucional n~ 5, decretar o 
recesso du Congresso e assumir a plenitude da responsabilidade 
legislativa. Logo, não houve uma operação manu militare, houve 
uma disponibilidade constante da Constituição e usada pefo -cnere
do Governe. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
do~-Eurico Rezende, V. Ex~, inegavelmente, tem demonstrado muita 
habilidade na condução da Liderança da Maioria. No entanto, em 
determinadas ocasiões V, Ex~ pretende impor um raciocínio que 
seria admissível a catecúmenos do Direito e da Política, mas não a 
homens ctl'llO nós, que já amadurecemos, que jã adquirimos uma 
scdimentm;Ho cultural e experimental muito grande. O raciocínio 
peca. primeiro, porque nós não juramos a Constituição, ln torum; 
nós fizemcs ressalva, no nosso juramento, ressalva que foi por 
escrito e encaminhada à Mesa. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
novo ararte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, 
tem o aparte V. Ex•, nobre Senador. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Nobre Senador, eu 
vou dar oportunidade a V. Ex~ e citar um caso de recesso manu 
milirare no Congresso. Houve. Foi numa época em que V. Ex• ainda 
não nos honrara com sua presença, nesta Casa, e que houve uma in
tervenção manu militare: o Congresso foi cercado. Mas no caso da 
edição conf>titucional de abril não houve intervenção manu militare o 
Alto Comando não participou de nenhuma reunião. Foi o poder 
civil. exr.:lusivamente o poder civil, usando de instrumentos constan
te-s da Constituição, jurada por todos nós, que promoveu aquelas 
reformas. Qua_nto ao juramento com ressalva, essa ressalva não tem 
o menor valor. V. Ex' consulte, por exemplo, o Regimento da Câ
mara dos Deputados. O juramento é incindível e é incoildicional, tan
to que se o parlamentar não fizer o juramento ele não ê empossado. 
Então essa :-essa! v a foi feita depois do juramento. Em primeiro !ugar 
o M DB jur~1u a Constituiçà6 nos termos em que ela se encontrava e 
se encontn•. até hoje, inclusive com ato institudona! nela inserido; de
pois é que fez a ressalva. Tanto assim que tentou-se, aqui, nesta 
Casa, pre:;tar o juramento mediante protesto, mas o juramento é 
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incindível. Então o Presidente disse que não daria posse. Af o MDB. 
disciplinadamente, cumprindo, aliás, a vontade popular, prestou 
juramento nos termos soleníssimos do seu texto. Depois-: então, é 
que mandou uma ressalva. O juramento e a ressalva existiram, mas 
em primeiro lugar foT-0-}UrarriCiltO, e jufainento, na hierarquia das 
declarações, obviamente ê o príncipaf: a rCssãfVii é o açess_ório. O 
juramento é a rota das estrelas, a ressalva é a penumbra dos 
subúrbios. 

O SR. E\'ANDRO CARREIRA (MDB -AM)- Nobre Sena
dor, eu não vou discutir a minúcia da concomitância ou não do jura~ 
mente ou da ressalva. O fato é que a ressalva foi feita e existe. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sem eficácia. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mas i)Ouve, 
existe, e está inserta nos Anais. Segundo, que houve manifestação 
puramente civil e paisana sem nenhuma intervenção militar; quer
nos parecer, porque assim sempre se manifestou come ~xprcssão 
longa manus da força militar. E ao fechar o Congresso, ao decretar 
o fechamento do Congresso, fp.w Jacto, ele estava dizendo que como 
longa manus desta força militar, exigia o cumprimento desse decreto, 
sob pena de coação. 

ConcluiMse que o fechamento foi manu militare ostensivo ou 
não. Os outros foram ostensivos, este parece não ter sido ostensivo, 
como não foi, mas foi afravês procuração, uma presunção de proM 
cu ração, uma presunção de gestor de negócios del)ta força militar. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço V. Ex• 
com muita honra. 

O Sr. Lázaro Barbozu. (MDB - GO) - Eminerite Senador 
Evandro Carreira, não pretendia intervir no discurso de V. Ex• mas 
nele me insiro apenas para produzir uma observação em face dos 
dois apartes recebidos por V. Ex• do eminente Líder do Governo, o 
nobre Sr. Senador Eurico Rezende. Dos próprios apartes do Líder 
governista ficou patenteado, de uma vez por todas, a precariedade 
das instituições políticas vigentes, porque num País em que um 
homem SÓ, dispõe de poderes para fechar o Congresso- e-a:rvorarMse 
ao mesmo tempo em legislador e juiz supremo. Evidentemente, 
nenhum dos seus cidadãos se sente suficientemente- garai:ttido. E 
V. Ex• ao refutãMio, lembrando a ressalva que fizemos, quando jura
mos a Constituição, V. Ex• o fez muito bem; e se, na opinião do 
nobre Líder do Governo, a ressalva era desprovida de valor, para 
nós da Oposição não, porque tratavaMse de dar à Nação brasileira 
uma demonstração de que a representação oposicionista, nesta Casa, 
só tinha um compromisso maior com a Nação, com a liberdade e 
com a democracia. E assim não poderiamos jurar uma excrescência 
jurídica e arbitrária que anula a própria Constituição, como é o AIMS. 

O Sr. Eurico. Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamente. 
Agradeço o aparte do nobre Senador Lázaro Barboza, que muito me 
honra e esclarece ainda mais os meus pontos de vista. 

Ouço novamente o ilustre Líder, com muita honra. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Para focalizar dois 
pontos, apenas. O aparte do Senador Lázaro Barboza procura dar 
dimensões espaciais à alegada atividade unipessoal do Presidente da 
República. Mas, essa afirmativa não corresponde a verdade, data 
vênia, é inexata. Os momentos de ativação revolucionária no GoverM 
no Geisel são escassíssimos, pOrque temos, convivendo, a legalidade 
constitucional e a legalidade revolucionária. O Presidente Geisel tem 
aplicado a legalidade constitucional como regra geral, e com exceção 
muito escassa, em momentos decisivos~ e necessârios a-o interesse 
nacional, é. que ele tem realizado a reativação revolucionâria. Essa 
justiça tem que ser feita ao Presidente Ernesto Geisel. Um outro 
ponto de juramento, a ressalva, realmente não vale nada a r~:Ssalva. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Não apoiado! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Isso está no Regimen
to da Câmara, expressamente; com outras palavras, naturalmente, 
diz que nenhuma ressalva, nenhuma declaração, nenhuma condicioM 
nante, poderá ser usada. O parlamentar tem que prestar aquele 
juramento. Ora, esse Regimento, cujo texto relativo _ao juramento é 
"incindível",já era conhecido de todos os candidatos ao Senado pelo 
MDB. 

O Sr. LázarO"Barboza (MDB - GO) - Mas, nenhum tinha 
compromisso·com o AlMS. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Todos os candidatos 
do MDB de todo o País sabiam que tinham que jurar a Constituição 
nos termos em que estava, isto é, com o Ato Institucional nq 5 nela 
inserido. Se ê questão de protestO ou de. ressalva moral, o protesto 
seria mais válido se se negassem a se candidatar, mas sabiam que 
vinham prestar· um juratriento, nos termos contidos na Constituição 
e no Regimento Interno: Isto é que é a verdade que não pode ser 
validamente contestada. O AI-S seria objeto de juramento do MDB, 
dos candidatos do MDB, uma vez eleitos. E os candidatos do MDB 
se empenharam na campanha, elegeramMse, sabendo que teriam que 
prestar aquele juramento, que é um dos estágios da vida pública, em 
termos morais, mais sérios que existe. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Nobre Sena-
dor! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Houve um juramento 
constitucional. De modo que o MDB sabia que a Capital era Brasí~ 
lia, sabia que tinha que prestar aquele juramento e que, obviamente, 
teriam que cumprir o juramento. Então, como resolver essa questão? 
b, lamento muito- nesta nosSa interlocução triangular, respeitosa, 
embora veemente - discordar dessa simpatia contagiosa que é o 
Senador Lázaro Barboza, e dessa elegância, em termos culturais e em 
termos de i~?-dumentária, que é V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito 
agradecido, nobre Senador. Mas, nobre Senador Eurico Rezende, 
venho notando de uma certa parte até aqui que V. Ex,. estâ muito 
galático, muito espacial, e espero que V. Ex• não entre em órbita. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ou melhor, 
que entrando em órbita não escape dessa força centrípeta, que ê 
justamente a capacidade de pôr os pés no.. chão e obedecer ao pragmaM 
tismo que foi sempre o seu mais forte. 

Mas, nobre Senador Eurico Rezende, chegamos até aqui 
aceitando um jogo, um jogo de habilidades sutis, porquanto a 
P'Jlítica é nada mais nada menos do que uma guerra sutil, e 
principalmente quando se enfrenta exMadverso, munido de todas as 
armas da coerção, da intimidação e, principalmerire, do subterfúgio, 
dessa capacidade sutil e maneirosa de esconder a Verdade. 

Chegamos aqui sabendo que havia um AIM5, mas desde nossa 
campanha que nós já declarávamos que não o aceitâvamos; já nos 
opunhamos a ele. E o seu comportamento espacial confunde a 
Câmara com o Senado. O Regimento da Câmara é que tem um 
dispositivo explícito, dando essa integridade, dando esse aspecto 
indefectível ao juramento, o do Senado não, a não ser que tenha haviM 
do um engano de sua parte, mas ouvi duas vezes a referência à CãmaM 
ra dos Deputados. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA- ES) --Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-AM)- Pois não. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA - ES) - Realmente, o 
Rcgim~nto da .Câmara é mais categórico, o seu texto significa o 
seguinte: não pode haver nenhuma ressalva, é incindível. O do SenaM 
du dispõe sobre o juramento., Mas V. Ex•, jurista que é, sabe 
perfeitamente que nem havia necessidade de constar, nem no 
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Regimento du üí.mara, nem do R-egimento do Senado~ quálquer 
aspecto redacional sobre juramento, porque jura-se a Constituição 
toda. O jur.:~mento é esgotante. 

O SR. EVANURO CARREIRA (MDB- AM)- Mas o Al·5 
nào é ConstituiÇão, é-Um apêndice. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- ~ da Constituição. 
Ademais, pelo Direito Comprirado - e isto é atê expresso no 
Regimento - quando um Regimento de uma Casa for omisso, 
aplica-se o Regimento da Casã congénere. V. Exf sabe disso. - ·· 

O SR. EVANURO CARREIRA (MDB -AM) -Isto quanto 
ao Regimento Comum. O Regimento Comum ê que prevê. V. Ex• 
hã de convir. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- Estou ralando em ma
téria de Direito Comparado, Excelência. 

O SR. EVANURO CARREIRA (MDB- AM)- Mas é com o 
Direito Coinpafado mesmo. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES) - ~ com o DireitO 
Comparado que vai se buscar a interpretação. Em resumo, é o 
seguinte, Ex~: há um juramento, sem ressalva. 

O SR. EVANllRO CARREIRA (MDB- AM)- A lei não diz 
isso, O Regimento do Senado não fala se é possível fazer o juramen~ 
to, com ressalva ou sem ressalva, 

O Sr. l<;urico Rczende (ARENA - ES) - o· Senado não 
estabe-lece nenhuma permissão para ressalva, A Câmara proíbe 
permissào para ressalva. 

O SR. EVANl>RO CARREIRA (MDB- AM) - V. Ex•. 
t;omo jurista. principalmente como penalista, sabe, aliás se não me 
esquece a memória, o aforismo é do Fuerbach: .. Nullum crimen nul
la poena, sine previa lege poenale". Não hã crime sem-prévia lei que 
o deli na. Logo, eu só faÇO aquilo ou deixo de fazer aquilo em virtude 
de lei. Já que não há lei que me proíba ou que me obrigue a omitir, eu 
pns..~o f~tzer ou deixar de fazer. 

O Regimento Interno do Senado não é explícito. O Regimento 
Interno do Senado não fala, o da Câmara, Sim, é outra coisa, é um 
(lutro Regimento, é um outro modo de proceder. é uma outra manei~ 
r~t de conduzir os trah:.tlhos. Aqui no Senado, não, o Regimento não 
fab da possibilidade ou não da ressalva, logo, aquilo que a lei não 
diz. não expressa. não ê proibido. 

Nós fizemo.s a ressalva. Claro que 'estamos perfeitamente 
ob(,!dic-ntes ao Regimento Interno, porque há uma omissão total por 
pune do Regimento do Senado, proiólndo ressalva. 

O Sr. Eurico Rezendl• (ARENA- ES)- V. Ex~ me concede 
um aparte? 

O SR. E\-'ANI>RO CARREIRA (MDB- AM)- PÜisnão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito a V. Ex• que 
conclua o seu discurso. O tempo de V. Ex" jã terminou. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Apenas para dizer o 
seguinte: o saldo do nosso debate pode não ter sido desfavorável aos 
Sendores do MDB, mas foi altamente ~favorável aos Deputados fe
derais do MDB. V. Ex• acha que lã não pode haver ressalva. Aqui 
pode haver ressalva. Então, implicitamente, V. Ex• estã acusando os 
seus colegas do MDB da Câmara dos Deputados de não acatar o ju~ 
ramento prestado na oportunidade da posse. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Mais uma 
vez V. Ex• comprova, na sua habilidade de argumentar, esse es~ 
capismo do fulcro do problema, conduzindo-me a antagonismo com 
meus colegas da Câmara Federal. 

Deveríamos ficar úilica e exclusivamente aqui no Senado. 
O Regimento do Senado é omisso. 
V. Ex• pretendeu escamotear, jogando-me contra a Câmara dos 

Deputados. Porém, quando vi que estava em planos espaciais e ga~ 

ládCoS, resolvi conduzi~lo para a órbita terráquea. O Regimento 
Interno do Senado Federal não proíbe, Jogo autoriza. e. o raciocínio 
fãcil, lúcido e claro. Lastimavelmente, não posso prosseguir. O Sr. 
Presidente me adverte. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Solicito a V. Ex• dar 
conclusão a seu discurso. V. Ex" não dispõe mais de tempo para con~ 
ceder apartes. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Concluo o 
discurso pedindo desculpas. Teremos outra oportunidade para dis~ 
cutir. Muito obrigado. (Muito bem!) 

CONSULTOR IA GERAL 
PARECER N•20/78 

Sobre requerimento apresentado por Djalma Magano, 
aposentado no cargo de Assistente Legislativo "C", pleiteando 

-equiparação de proventos. 

Djalma Magano, Assistente Legislativo, "C", requer que sejam 
equiparados seus proventos "aos funcionários da ativa (SfC) do 
mesmo cargo e da mesma letra". 

II - O pedido não apresenta qualquer fundamentação, nem 
está suficie-ntemente claro seu objeto: se se pretende equiparação de 
proventos aos vencimentos dos funcionários em atividade, ocupantes 
de iguais cargos, ou se se pretende a equiparação à remuneração 
desses mesmos funcionários, quando nesta se incluem parcelas não 
incorporáveis aos proventos da inatividade:. 

III - Das informações prestadas pela Subsecretaria de Pessoal 
se conclui haver uma pequena diferença - Cri 27,00 - entre os 
proventos do Requerente e os vencimentos do pessoal em atividade, 
titUlar do mesmo cargo. -

Essa diferença surgiu com a aplicação das Leis n9s 6.323/76 e 
6.409/77, que, estabelecendo critério geral de reajuste de proventos 
- 30% sobre o vencimento base- para os inativos, trouxe, em seus 
Anexos, "Tabelas" coffi valores determinados para o pessoal em 
atividade, valores esses qu'e discrepavam, por pequenas cifras, dos 
que decorriam da incidência do percentual sobre o vencimento 
anterior. 

Assim, em !975, por aplicação da Lei n9 6.156/75, os Assisten~ 
· tes Legislativos .. C", aposentados ou em atividade, percebiam 
Cr$ 4.675,00. Para os inativos, por aplicação sucessiva do pe-rcen
tual de 30% das Leis n"s 6.323/76 e 6.409/77, esse valor passou a 
Cr$ 6.077,00 e Cri 7 .900,00. Para os funcionários em atividade, por 
apltcação direta das tabelas anexas às referidas Leis, o valor citado
Cri 4.675,00 - passou para Cr$ 6.098,00 e 7,927 ,00, respectiva
mente. em 1976 e 1977. 

IV- Como se vê, a diferença atual- Cri 27,00- decorre da 
lei, e, embora não tendo aplicação aos inativos as tabelas referidas, a 
pretendida equiparação pode ser deferida, por motivos em que, em 
pronundamentos anteriores, fundamentamos nossos pareceres, ·em 
processos semelhantes. 

Efetivamente, por mais de uma vez defendemos a tese de que o 
servidor do Senado, quando aposentado, deve perceber, de 
proventos, o que perceberia de vencimentos, se em atividade 
estivesse. 

Esse nosso ponto de vista alicerça~se na Lei n 5.903, de 9 de 
julho de 1973, e jã foi aceito em diferentes oportunidades, pela 
egrégia Comissão Diretora, inclusive em relação a ex-Diretores, e 
tanto no que concerne aos aposentados por invalidez quanto no caso 
dos aposentados por tempo de serviço ou implemento de idade. 

Sempre, porém, que examinamos requerimentos dessa· natureza, 
tivemos o cuidado de advertir que a matéria é bastante controverti~ 
da, havendo muitas opiniões contráriaS -à nossa, e lembrando 
sempre, também, que essa atualização de proventos de aposentados, 
à base dos vencimentoS de igual cargo em atividade, conquanto 
sendo normal entre os milítares e no atinente aos aposentados do 
Senado, não prevalece em relação aos aposentados do Executivo. 



1470 Quarta-feira 19 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<io ll) Abril de 1978 

V- A Constituição vigente no artigo 102, §§ 19 e 29, determina: 

"Art. 102. Os proventos da aposentadoria serJ.o: 

§ J9 Os proventos da inatividade serão reviStos sempre- -
que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, 
se modificarem os vencimentos dos funcionários em ativida
de. 

§ 211 Ressalvado o disposto no parágrafo ariterfor, em ca
so nenhum os proventos da inatividade poderão exceder a 
remuneração percebida na atividade. 

O exame atento desses preceitos da Carta Magna induz-nos à 
convicação de que o que o Constituinte teve em vista, ao formulá-las, 
foi evitar que o funciOiiãiio aposentado ganhasse proventos superio
ress à remuneração atribuída aos titulares, ainda em atívídade, de 
cargos equivalentes ao do aposentado. 

Repitamos: em nosso modo de ver, esse entendimentos foi 
consagrado pela Lei n'? 5.903, de 9-7-1973, que assim estabeleceu em 
seu artigo 4~': 

"Art. 49 Os inativos farão jus à revisão de proventos 
com base nos valores de vencimentos fixados no Plano de 
Retribuição para os cargos correspondentes àqueles em que 
se tenham aposentado, de acordo com o disposto no artigo 
lO do Decreto-lei n'? 1.256, de 26 de janeiro de 1973. '' 

Essa lei, como se pode ver, e como já ressaltamos em pareceres 
anteriores, fixou um critêtío -gérar ae revis.ào dos proventos dos inati
vos do Senado, toda vez que se procedesse a um reajuste de 
vencimentos, independentemente de percentuais a serem determina
dos pelas leis concedentes de aumentos, e assentado na retribuição 
dos que, em atividade, ocupem os cargos antes exercidos pelos 
aposentados. 

Em outras palavras: o aposentado deve perceber proventos 
iguais aos vencimentos que perceberiam se em atividude ainda 
permanecessem, excetuadas as vantagens inerentes ao e~rcício do 
cargo, o que não exclui a griltificação adicional por tempo de serviço, 
incorporada aos vencimentos, e, conseqilentemente, integrante dos 
proventos. 

Convém salientar que, fiel aos princípios consagrados na Lei 
n9 5.903/73, a Lei n9 6.156, de 5-12-74, assim dispôs, no artigo 39: 

"Art. 39 Os proventos dos inativos serão reajustados em 
valor idêntico ao deferido por esta Le_i aos servidores em 
atividade, da mesma categoria e nível, sem reflexo sobre qual
quer parcela integrante, salvo a relativa à gratificação adicio
nal por tempo de serviço." 

Seguindo as mesmas diretrizes, assim rezou a Lei n' 6.323, de 
1976, fixando percentuais de reajustamento para os serviáo:es ãt1~os 
e inativos: 

.. Art. 69 O reajustamento dos proventos da inatividade, 
na forma assegurada pelo artigo [9 desta Lei, incidirá, 
exclusivamente, na parte do provento correspondente ao 
vencimento base, sem reflexo sobre quaisquer outras parce
las, seja de que natureza forem, integrantes do provento, res· 
salvada, apenas, a referente à gratificação adicional por tem· 
pode servi<;o." 

Também a Lei nQ 6.409, de 29 de março de 1977, versando 
idéntica matéria, declarou: 

.. Art. 1' Os atuais valores de vencimentos e de proven
tos dos servidores ativos e inativos do Senado Federal, 
decorrentes da aplicação da Lei n9 6.323, de 14 de abril de 
1976, são reajustados em 30%." 

Finalme"nte, a Lei n' 6.518, de 17 de março de 1978, em seu arti
go t 11. prescreveu: 

"Art. {Q Os atuais valores de vencimentos e proventos 
dos servidores ativos e inativos do Senado, decorrentes da 

aplicação da Lei n' 6.409, de 29 de março de 1977, são 
reajustados em 38% (trinta e oito por cento)." 

Veriftca-se, assim, que as diversas leiS que concederam aumen
tos de vencimentos e de proventos aos servidores ativos e inativos do 
Senado não revogaram o disposto na mencionada Lei n9 5.903, de 9 
de julho de 1973, que, também, dando aumento ao pessoal ativo e 
inativo desta Casa, foi mais além, pois vinculou a situação dos 
aposentados à dos cargos em que se aposentaram. 

VI - Diante do exposto, e não_ havendo por que modificar 
nosso entendimento sobre a matéria, opinamos pefa atualização dos 
proventos do Requerente, na forma indicada. 

Brasil ia, 18 de abril de 1978.- Paulo Nunes Augusto de Figueire-
do, Consultor·Geral. 

INSTITUTO DE PREVIDI':NCIA DOS CONGRESSISTAS 

ATA DA DÉCIMA-SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
REALIZADA EM I6 DE MARÇO DE I978. 

Ãs dezessete horas do dia dezesseis de março de mil novecentos 
e setenta e oito, presentes os Senhores Senador Cattete Pinheiro e 
Oeput::~dos laerte Vieira, José Bonifácio Neto, Passos Pôrto e Raul 
Bernardo, sob a presidência do Senhor Senador Henrique de La 
Rocque Almeida, reuniu·se o Conselho Deliberativo do Instituto de 
Prevídência dos Congressistas, a fim de tratar assuntos diversos. 
Lida e aprovada a ata da reunião anterior, são relatados, com pare
ceres favoráveis e aprovados por unanimidade, os processos de con
cessão de pensão a: Marcos Newlands Freire (beneficiário especial 
do ex-parlamentar Vitorino Freire), Darfy Lobão Baleeiro, Maria 
Euzébia da Conceição Maia, Rita de Cássia Boiefho Costa óe úi1Vel.
ra, Leonardo Boscoli Botelho Costa de Oliveira, Leonidas Afonso 
Botelho Costa de Oliveira e Deusomar Ferreira da Silva; de 
pagamento de seguro de vida ao menor Sérgio Newlands Freire, 
como beneficiário do ex-parlamentar VitoririO Freire e- ao Senhor 
Joaquim Fernandes de Oliveira, beneficiário da funcionária Helena 
Maria Costa de Oliveira.- Nada mais havendo a tratar, às dezoito e 
cinco minutos é encerrada a reunião.- E, para constar, eu, Zêlia da 
Silva Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

As. Senador Henrique de La Rocque Almeida, Presidente. 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

REUNIÃO DA COMISSÃO DELIBERATIVA, 
REALIZADA EM 22-I I-77 

Às dezesseis horas do dia vinte e dOis -de novembro do ano de 
mil novecentos e setenta e sete, reune-se a Comissão Deliberativa do 
"Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, presentes os Senhores 
Senadores Aceioly Filho, Presidente, Saldanha Derzi, Membro do 
Conselho lnterparlamentar, e Nelson Carneiro e Deputados Flávio 
Marcílio, Vice·Presidente, Luiz Braz, Tesoureiro, Ubaldo Barêm, 
Argila no Dario, Brígido Tinoco, Passos Porto, Otivir Gabardo, Ruy 
Lin_o,_ Nosser de Almeida, Joe1 Ferreira, Gonzaga Vasconcelos e 
Padre Nobre. Havendo número legal, o Senhor Presidente declara 
abertos os trabalhos e comunica que o Relatório da 64•. Conferência 
Interparlamentar está à disposição dos Senhores membros na Secre
tar_ia do Grupo. Esclarece, ainda, Sua Excelência que os Presidentes 
das duas Casas do Parlamento Britânico haviam oficiado aos Pre
sidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal convidando 
uma missão do Grupo Brasileiro, de sete parlamentares e um asses
sor, a visitar a Grã-Bretanha em dezembro próximo futuro. Tendo 
Suas Excelências designado uma delegação _constituída por três 
senadores e quatro deputados e, coffio ãssessora, a Secretaria 
Administrativa do Grupo. Em seguida, a_ Comissão Deliberativa 
resolve: a) conceder uma ajuda de custo no valor correspondente a 
US:l 500.00 (quinhentos dólares americanos), mais passagem aêrea 
Brasília·Londres-Brasília, em 1• classe aos membros da Delegação 
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de Intercâmbio Parlamentar; b) autorizar o Senhor Presidente a efe
tuar as despesas nec'essãrias relacionadas com a Missão de Intercâm~, 
bio Parlamentar; c) autorizar o Senhor Presidente a tomar as pro
vidências ncccssârias para a organização da Delegação à 122• • 
Reunião do Conselho interparlamentar, a realizar-se em março de 
1978 em Lisboa; d) conceder ajuda de custO no valor correspondente 
a US$ 1,500.00 (um mil e qUin-hentos dOtares affiC-iicanos) mais pas
sagem aêrea Brasília-Lisboa-Brasília, em 1• classe, aos integrantes da 
Delegação que participará da 122• Reunião do Conselho Inter
parlamentar; e) aprovar as propostas de renovação de contrato dos 

professores do curso de francês e inglês, respectivamente, Sr'- Clarisse 
Fitíatre da Silva e Sr. Luiz Paulo Feliciano de Lima no vaiar de 
Cr.b 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos cruzeiros) cada um, por 
ano; e f) aprovar as propostas de filiação ao Grupo formuladas pelos 
Senhores Deputados Afrísio Vieira Lima, Francisco Libardoni, 
Humberto Souto, Inocêncio de Oliveira e José Carlos Teixeira. Nada 
mais havendo a tratar, suspende-se a sessão para que se lavre a Ata. 
Reabertos os trabalhos, às dezessete horas, é a mesma lida e apro
vada. Eu, luiz Braz, Secretário em exercício, lavrei a presente Ata 
que irá à publicação. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE FINANÇAS 

ATA DA t• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM !4 DE MARÇO DE !978 

Ãs dez horas do dia catorze de março de mil novecentos e 
setenta e oito, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi, Ruy Santos, Helvídio Nunes, Mattos 
Leão, Evelásio Vieira, Wilson Gonçalves, Evandro Carreira, José 
Sarney e Alexandre Costa, reúne-se, _extraordinariamente, a 
Comissão de Finanças. 

Deixam de comparecer os Senhores Senadores Domicio Gon
dim, Teotônio Vilela, Lenoir Vargas, Tarso Outra, Magalhães Pinto, 
Braga Junior, Virgílio Távora, Gilvan Rocha, Robe-rto Saturnino, 
Cunha Lima e Paulo Brossard. · 

Ao constatar a existência de quorum regimetitãl, o Senhor 
Senador Saldanha Derzi, respond-endo eventualmente pela Presidên
cia, declara abertos os trabalhos. 

Em seguida, o Senhor Senador Ruy Santos emite parecer favorá
vel ao Projeto de Lei do Senado n<;l li, de 1978, que .. reajusta os 
vencimentos dos servidores do Senado Federal, e dá outras provi
dências". 

O parecer lido é colocado em discussão e votação, sendo, por 
unanimidade, aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a predente Ata, que, lida 
e aprovada, serà assinada pelo Sr. Presidente. 

A TA DA 2• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM !5 DE MARÇO DE !978 

As nove horas do dia quinze de março de mil novecentos e seten
ta e oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores 
Wilson Gonçalves, RUy -sa:n.tOs;-Lenoir Vargas, José Sarney, Mattos_ 
Leão, Evelásio Vieira, Lourival Baptista, Saldanha Derzi e Virgflio 
Távora, reúne-se, extraordiriãríamente, a Comissão de Finanças. 

Deixam de comparecer os Senhores Senadores Domício Gon
dim, Teotônio Vilela, Alexandre Costa, Helvídio Nunes, Braga 
Junior, Tarso Outra, Magalhães Pinto, Gilvan Rocha, Roberto 
Saturnino, Cunha Lima e Paulo Brossard. 

Ao constatar a existência de quorum regimental, o Senhor 
Senador Wilson Gonçalves, respondendo eventualmente pela pre
sidência, declara abertos os trabalhos sendo, na oportunidade, lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. 

Em seguida, o Senhor Senador Ruy Santos emite parecer favorá
vel ao Projeto de lei da Câmara n~> 9, de 1978, que "reajusta os 
vencimentos e salários dos servidores da Câmara dos Deputados, e 
dá outras providências". 

O parecer lido é colocado em discussão e votação, sendo, sem 
restrições, considerado aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
CândidO Hippertt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

ATA DA J• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 16 DE MARÇO DEH78 . 

Às nove horas do dia dezesseis de março de mil novecentos e 
setenta e oito, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores 
Senadores Ruy Santos, Saldanha D~rzi,- Mattos Leão, Lenoir 
Vargas, Cunha Lima, Braga Junior, Wilson Gonçalves, José Sarney 
e Lourival Baptista, reúne-se a Comissão de Finanças. 

Deixam de comparecer os Senhores Senadores Domfcio Gon
dim, Teotônio Vilela, Alexandre Costa, HelvídiÕ Nunes, Tarso 
Dutra, Virgflio Távora, Magalhães Pinto, Evelásio Vieira, Gilvan 
Rocha, Roberto Saturnino e Paulo Brossard. 

- Assumindo a presidência, conforme preceitua o§ 3<;1, do art. 93, 
do Regimento Interno, o Senhor Senador Ruy Santos declara aber
tos os trabalhos, sendo lida e aprovada a ata da reunião anterior. 

Logo após, são apreciadas as seguintes proposições: 

Projeto de Lei da Câmara n~' 1/78 - Autoriza a doação, à 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, de faixas de terrenos de 
propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
IPASE. 

Relator; Senador Mattos Leão 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer 

Projeto de Lei da Câmara n~' 2/78 - Autoriza a doação ao 
Montepio Geral de Economia dos· Servidores do Estado, do terreno 
que menciona, situado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer 

Projeto de Lei da Câmara n<;l 3/78- Autoriza o Instituto Brasi
leiro do Café, autarquia federal vinculada ao Ministério da lridUstria 
e do Comércio, a alienar imóvel de sua propriedade," loc3.1izado na 
Capital do Estado de São Paulo. 

Relator: Senador Cunha Lima 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer 

Projeto de Lei da Câmara n<;l 4/78- Autoriza o Instituto Nacio
nal de CofÕnização Agrária- INCRA- a doar o imóvel que men~ 
ciona. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer 

Projeto de Lei do Senado n~> 154/77 - altera a redação do 
artigo 12 do Decreto-lei u~> 406, de 31 de dezembro de 1968. 

Relator: Senador Mattos Leão 
Parece-r: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer 
Os pareceres emitidos, após colocados em diScussão e submeti

dos à votação, são considerados aprovados. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 

Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 
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ATA DA 4• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 29 DE MARÇO DE 1978 

Às dez horas do dia vinte e nove de março de mil novecentos e 
setenta e oito, na Sala Rui Barbosa, presentes os Senhores Senadores 
Ruy Santos, Saldanha Derzi, Wilson Gonçalves, Braga Júnior, 
Cunha Lima, Helvídio Nunes, Alexandre Costa e Virgflio Távora, 
reúne-se a Comissão de Finanças. · 

Deixam de comparecer os Senhores Senadores Domício Gon-
dim, Teotônio Vilela, Lenoir Vargas, Mattos Leão, Tarso Outra, 
Magalhães Pinto, Gilvan Rocha, Roberto Saturnino e Paulo 
Brossard. 

Assumindo_ a Presidência, confotme preceitua o§ 3~>, do art~ 93, 
do Regimento Interno, o Senhor Senador Ruy Santos declara 
abertos os trabalhos, sendo lida e aprovada a Ata da reunião 
anterior. 

Em seguida, torna~se Secreta a reunião, para que seja apreciada 
a Mensagem nl' 61/78, do Senhor Presidente· da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal o nome do Doutor 
Mário Pacini para exercer o cargo de Ministro do Tribunal de 
Contas da União, na vaga decorrente da aposentadC?ria ci:O Ministro 
Glauco Antônio Lessa de Abreu e Silva. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, tida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente 

ATA DA 5• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
EM4DEABRIL DE 1978 

Às dez horas do dia quatro de abril de mil novecentos e setenta e 
oito, na Sala Ruy Baibosa; -presentes os -Senhores Senadores Ruy 
Santos, Saldanha Derzi, Mattos Leão, Teotónio Vilela, Alexandre 
Costa, Magalhães Pinto, José Sarney, Helvídio Nunes e Lenoir 
Vargas, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de FinaiiÇas. 

Deixam de comp-ãrec_er os Senhores Senadores Domício Gon~ 
dim, Wilson Gonçalves, Braga Júnior, Tarso Outra, Virgflio Távora, 
Evelásio Vieira, Gilvan Rocha, Roberto Saturnino, Ciinhã- Lima e 
Paulo Brossard. 

Assumindo a presidência, conforme preceitua o § 3'~', do -aft. 93, 
do Regimento Interno, o Senhor Senador Ruy Santos declara 
abertos os trabalhos, sendo lida e aprovada a Ata da reunião 
anterior. 

Logo após, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei da Câmara n"' Ill/76 - Autoriza o funcionaM 

mente da Universidade de Uberlândia, e dã outras providências. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 
Parecer: Favorável, na forma da Emenda n'~' 1 (Substitutivo) da 

Comissão de Educação e Cultura. -
Conclusão:_Aprovação do parecer. 
Oficio "S" n"' 04/78 - Do Sr. Governador do Estado do 

Paraná, solicitando autorização do Senado Federal para realizar 
operação de empréstimo externo, junto ao Morgan Guaranty TruSt 
ofNew York, no valor global deUS.~ 30,000,000.00 (trínta milhõeS 
de dólares americanos), para aplicação no Programa Especial de Ro
dovias Alimentadoras para o Estado. 

Relator: Senador Mattos Leão. 
Parecer: Favorável, na forma do Projeto de Resolução apresen~ 

tado. 
· Os pareceres emitidos, após colocados em discussão e subme

tidos à votação, são considerados aprovados. 
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, 

Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presiderlte. 

ATA DA 6• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 13 DE ABRIL DE 1978 

Ãs nove horas do dia treze de abril de mil novecentos e setenta e 
oito. na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores Senadores 
Ruy Santos, Tarso Dutra, S~ldanha Derzi, Mattos Leão, Heitor 
Dias, Braga Júnior, Wilson Gonçalves, Gilvan Rocha, Cunha Lima 
e Lena ir Vargas, reúne-se a Comissão de Finanças. 

Deixam de comparecer os Senhores Senadores Domício 
GOftdim, Teotônio Vilela, Alexandre Costa, Helvídio Nune~, Vil-gí~ 
lia Távora, Magalhães Pinto, Evelásio Vieira, Roberto Saturnino c 
Franco Montam~ 

Assumindo a Presidência, conforme preceitua o§ 31', do art. 93, 
do Regimento Interno, o Senhor Senador Ruy Sailtos declara 
abertos os trabalhos e esclarece que a reunião se destina à eleição do 
Presidente. 

E. lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
Em seguida, o Senhor Presidente determina sejam distribuídas 

as cédulas e_ designa para funcionar como escrutinador o Senhor 
Senador GHvan Rocha. 

A contagem de votos apresenta o seguinte resultado: 

Senador Franco Montara ...............•.•••.•• -. 10 votos. 
Após proclamar eleito o Senador Franco Montoro, o Sr. Presi~ 

dente Comunica que estã esgotada a pauta de trabalho. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 

Cândido Hippertt, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 
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MESA 

Presidentet 3"'-Secretdrio: 

LIDERANÇA DA_ARENA 
E DA MAIORIA 

Li der 

Petrônio Portella (ARENA - PI) Henrique de la Rocque {ARENA- MA) 

EuriCo Rezende 
Vice-Uderes
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sarney 
Mattos leão 

Osires Teixeira 
OttO lehmann 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

19-Vice-Presidente: 

José ündoso (ARENA- AM} 4"'-Secretório: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29-Vice-Presldente: 

Amoral Peixoto (MOS- RJ) 

1 'ii-Secretório: 

Mendes Conale (ARENA- MT) 

29-Secretário: 

Mouro Benevides .(MOS- CE) 

COMISSOES 

Oiretor: José Soares de Oliveira Filho 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23-6244e 25-8505- Ramais 193 e257 

Suplentes de Secretário: 

Altevir leal (ARENA- AC) 

Evondro Carreira {MOS- AM) 

Otoir Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

liDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Uder 
Paulo Brossord 

Vice-Líderes 
Evelásio Vieira 
Gilvan Rocha 
Itamar Franco 
leite Chaves 

Marcos Freire 
Roberto Soturnino 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

President~: Dinorte Mariz 
Vice-Presidente: Evandro torreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Cerzi 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

l.ocal: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair &cker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalívio Coelho 

4. Murilo Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presldente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattos leão 

5, Vasconcelos Torres 

MDB 

1. Agenor Maria 1. Adalbertt~ Sena 

2. Roberto Satumino 2. Evelásio Vieira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo li - Ramal 623 

2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mari.z 
4. T eotdnio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Mario: 
2. Evaodro Carreira 

MDB 

2. José Sarney 
3. Otair Becker 

1.. Evelásio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: lêdo Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilckqua"- Anexa 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E ~USTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
1"'·Vke-Presidente: Accioly Filho 
2""-Vke-Presidcnte: leite Choves 

Titulares 

1. Acdoly Filho 
2. Gus.tavo Capanema 
3, Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. Jtolívio Coelho 
9. Otto lehmano 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cprdoso 
2. Leite Chaves 
3. Nelson Comeiro 
4. Paulo Brossord 
5. Orestes Quérda 

Suplentes 
ARENA 

1. Mattas l.e6o 
2. lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4. Vasconc::elos Torres 
5. Milton Cobrai 
6. Josê Sarney 

MDB 
1. Franco Montoro 
2. Lázaro Borbo.za 
3. Cunha Lima 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão- Ramal305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilác;qua"- Anexo 11 - Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidenter Wilson Gonçalves 

Vice-Presldente: Ítamar Franco 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Heitor Dias 1. Augusto Franco 

2. Murilo Paraíso 2. José Sarney 

3. Cattete Pinheiro 3. Braga Junior 

4. Osires Teixeira 4. Altevir Leal 

5. Saldanha Derzi 5. luiz Cavalcante 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tóvora 

8. Al&xandre Costa 

MOB 

1. Itamar Franco 1. Evandro Carreira 

2. lcízaro Barboza 2. Nelson Carneiro 

3. Adalberto Sena 

/usistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 1 Q,QO horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anoxo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presldento: Marcos Froire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torre:s 

Titulares Suplentes 

ARENA 

l. Mi1oon Cabral 1. Cattete Pinheiro 

2. Amon de Mello 2. Augusto Franco 

3. José Gulomard 3. José Sarney 

4. luiz Cavalcante 4. Oomtclo Gondim 

5. Murilo Paraíso 5. Jarbas Passarinho 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinarte Mariz 

8. Otair Becker 

MOB 

1. Franco Montara 1. Agenor Maria 

2. Marcos Freire 2. Orestes Quércla 

3. Roberto Saturnino 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal675 

Reuniões: Quarta~feiras, às 10:30 horas 

·local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo ll -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice-Pr~idente: Evelásio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

l. Tarso Outra 1. Helvídio Nunes 

2. Gustavo CcipOnema 2. Ruy Sanfos: 

3. João Calmon 3. Arnon·de Mello 

4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MOB 

1. Evelósio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossard 2.. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria S. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feira-s, às 10:00 horas 

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua"-...:... -Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros} 

COMPOSIÇÃO 

I Presidente: Franco Montara 

Vice·Presidente: Domício Gondim 

Titulares 

ARENA 

1. Teotõnio V~ela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domído Gondim 

5. Helvldio Nunes 

6. tenoir Vargos 

7. Mattos Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outro 

11. Virgílio Távora 

12. Magalhães Pinto 

MOB 

1. Franco Montare 

2. Evelcisio Vieira 

3. Gilvon Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Cunho lima 

Assistente: Cõndido Hippertt- Ramol676 

Reuniões: Quintos-feiras, Os 9:00 horas 

Suplentes 

1. Catfete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Oerzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

local: Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo li - Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL_: (CLS). 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santas 
3 lenoir Vergas 

(9 mémbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Juniar 
2. Virgílio Távora 
3. O.sires TeiXeira 

4. Jarbas Passarinho 
S. lounval Baptista 
6. Accioly Filho 

4. Domkio Gondim 

1 . Franco Montoro 
2. Orestes Quércia 
3. Nelson Carneiro 

MOS 
1. ló.zaro Barboz:a 
2, Cunho lima 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões, Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: SoJa "Clóvis Bevilócquo"- Anexo U- Ramol623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. Domkio Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. lui.z Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Více-Presidente: lui.z Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgílio Távora 

5. Jarbas Passarinho 
MOS 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar franco 2. Franco Montoro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horcis-

Local: Solo' Rui Borboza"-'- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

Titulare~ 

1. Helvídio Nunes 
2. OHo lehmann 
3. Soldanho Derzi 

1. Donton Jobim 
2. Adalberto Seno 

{5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adolberto Sena 
Vice-Presidente: HelvJdio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio Tóvora 
2. ArnondeMello 
3. Jarbas Passarinho 

MOB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horos 
local: Sala ''Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Romo/623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES__:_ (CRE) 
( 1 S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mogalhàes Pinto 

1~'-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 

29-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1 . Magolhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mel/o 

6. Saldanha Cerzi 

7, José Sorney 

8. Joõo Colmon 

9, Augusto Franco 

1 O. Otto lehmonn 

1. Danton Jobim 

2, Gilvon Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

Suplentes 

ARENA 

1. Acdoly Filho 

2. FauSto Castelo-Bronco 

3. Helvfdio Nune~ 
4. Domício Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavolconte 

MOS 

1. Mai'Cos Freir& 

-2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

Assistente: Cândido HipperH- Ram01'676 

Reuniões: Terços-feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "Rui Barbosa1
'- Anexo 11- Romaii 621 e716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

(7membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vic~·Presidente: Altevir leal 

ARENA 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 

2, ltalívio Coelho 

3. Osires Teixeird 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. lourivol Baptista 

1. Adalberto Sena 

2. Gilvã.l Rocha 

MOS 

1, Benjamim Farah 

:i. Cunho lima 

Assistente: lê~a Ferreiro do Rocha- Ramal312 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7membros) 

Titulares 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presldent&: Milton Cabral 
Vic~-Presidente: ~ugusto Franca 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Co,ta 
2. Vasconc~los Torres 2. Braga Junlor 
3. Virgílio Tóvora 
A. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

1. Adalberto Sena 
2. Benjamim Farah 

MOB 

3. Dinarte Mariz 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lAdo Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
•(7 membros} 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. A«ioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias· · 
S. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 

Presidentth B&njamim Foroh 
Vic~·Presldente: LenoirVargas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Jo._\attos l.e6o_ 

MOB 
1. Danton Jobim 
2. lózaro Barboza 

As:;Jstente: Sõnla Andrade Peixoto - Ramal307 
Reuniões: QUfnfaS-feirãs, Cs-9i00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0E> 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. lourival Baptista 
S. Mottos leão 

1 . Evandro Carreira 
2. Eveláslo Vieira 

Suplentes 
ARENA 

1. Otto Lehmann 
2. Teot6nio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

MOO 
1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: R:onaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 
Reuniões: Terças-feiras, às. 10:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa" -Anexo 11- Ramais 621 e 716 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11 - T6rn:~o 
T elefonç: 25·8505 - Ramal 303 
1) Comissõei Temporárias poro Proietos do Congresso Nac.lonal 
2) Comiss6es Temporárias para Aprecioçéo de Vetos 
3) Comissões 'Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Proieto de lei Orçamentária (art. 90 do Regi~1 

Comum). 

Assistentes de Comi!OSàes: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 6 
Alfeu de Oliveira - Ramal 674; Cleide Maria 8. F. Cruz - Ramal !! 
Mouro Lopes de Sá- Romal310. 

SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

HORAS TERÇA SALAS ASSISfEliTE HORAS QUINTA SAL AS ASSIS~ENTE 

·-~ 
c.or. RUY BARBOSA RONALDO 09:00 C.P. CL61f.lS BEVIL!C~o~uA CANDIDO 

Ramais - 621 • 716 Ramal - 623 
10:00 

C.A.R. CLOVIS BEVIL!CQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Ramais - 621 e 716 

C.A. CLO:VIS BEVIUCQUA CLAUDIO C,E.C. CL6VIS BEVILA:CQIJA CLEIDE 

lOiJO 
Ramal - 623 COSTA 

l.O:OO 
Ramal - 623 

C.R.E. RUY BARBOSA 
Ramais - 621 o 716 

CAN'DIDO C.D.?. RUY BARBOSA 
Ra.Jr.a~a - 62:L o 71 

RONALDO 

HOP.J.S Q:.JA.RTA SALAS ASSIS'l'EN~ C.L.S. CLdVIS BEVILACQUA DANIEL 
Ramal - 623 

11:00 
09:00 c.s.N. RUY BARBOSA LBDA .RUY BARBOSA LBDA Ramais - 621 a 716 c.s. 

Ram.Us - 621 a 716 

c.c.J C~VIS BEVILII.CQUA MARIA 12:00 C.R. 
CLOVIS BEVILJI:CQUA W.RIA 

10:00 Raru.1 - 623 HELENA Ra!llal - 623 CARMEK 

C.K.B. RUX BARBOSA 
Ramais - 621 e 716 

RONALDO 

10:30 C.E. RUY BABBOSA DANlEL 
Ramais - 621 e 716 
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ANO XXXIII- N• 033 QUINTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 1978 BRASIL! A- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional a11.rovou, nos termos do art. 55,§ 1•,-da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•I2, DE I978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.592, de 21 de dezembro de 1977, que "dispõe 
sobre a implantação do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do Plano de Cassifi
cação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras providências'': 

Artigo único. Ê aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.592, de 21 de dezembro de 1977, que "dispõe 
sobre a implantação do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, do Plano de Classificação de Cargos 
do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Senado Federal, 19 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

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 N•I3, DE I978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.593, de 2I de dezembro de 1977, que "altera a 
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, em relação aos casos que especifica, 
c dá outras providências''. · 

Artigo único. Fícaaprova o texto.do Decreto-lei n' 1.593, de 21 de dezembro de !977,,quc "altera a 
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, em relação aos casos que especifica, e dú outras 
providências". 

Senado Federal, 19 de abril de 1978.- Senador Petrônio Porte/la, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I•, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•I4, DE 1978 
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.588, de 19 de dezembro de I977, que "fixa alíquo

tas do imposto de importação nos códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que 
enumera, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.588, de 19 de dezembro de 1977, que "fixa alí
quotas do imposto de importação nos códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que enumera, e 
dá outras providências". 

Senado Federal, !9 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 15, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.600, de 3 de janeiro de 1978, que "altera, para 
o exercício de 1978, a distribuição do produto da arrecadação dos impostos que menciona". 

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.600, de 3 de janeiro de 1978, que "altera, 
para o exercício de 1978, a distribuição do produto da arrecadação dos impostos que menciona". 

Senado Federal, 19 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 4R• SESSÃO, EM 19 DE ABRIL DE 1978 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República 

Suhmetendo ao Senado a e.~colha de nome indicado para cargo 
cujo prol'imento depende de sua prbia aquiescência: 

- N~' 84/?g (n"' !32/78, na origem), referente" à escOlha dO 
Sr. Mário Calrtbria. Ministro de Segunda Classe, da Carreira de 
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Governo da República Democrática Alemã. 

1.2.2- Comunicac;ào da Prcsidê11cla 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
às \8 hora~ e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.3- Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n"' 57/78, de autoria do Sr. 
Senador Orestes Quércia, que m9difica a redaçào de dispositivos 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
lei nl' 5.452, de \I' de maio de 1943. 

-Projeto de Lei do Senado n9 58/78, de autoria do Sr. 
Senador 'Nelson Carneiro, que acrescenta§ 6~' ao art. 13 da Lei 
nl' 5J:l90. de 8 dejunho_de 1973. 

1.2.4- Discursos do Ex.pediente 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Projelo de 
lei encaminhado ao Congresso Nacional pelo Senhor Presidente 
da República, dispondo sobre a regulamentação das profissões 
de Artista e de Técncios em Espetãculos de Diversões, e dã 
outras providências. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - IS~' aniversário de 
Brasília. Defesa da criação de representação politica para o Dis
trito Federal. 

SENADOR !TA MAR FRANCO- Redefinição de perspec
tivas para o modelo brasileiro de desenvolvimento, face à inter
pretação de dados obtidos pelo censo demográfico de 70, relativa
mente à distribuição da renda nacional e ao mercado de emprego. 

SENADOR 1\.fUR/LO PA.RA!SO - Registro do 3309 
aniversário da primeira batalha de Guararapes, Reintegração 
dos recursos dos incentivos fiscais da SUDENE. 

1 .2.5 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n9 59/78, de autoria do Sr. 
Senador Otto Lehmann, que estabelece rito preferencial para a 
tramitação judicial dos processos que menciona. 

1.2.6 - Requerimento 

- N~' 86/78, de autoria do Sr. Senador Hugo Ramos, solici
tando seja consignado um voto de louvor ao Presidente Juscelino 
Kubits(..hek de Oliveira, .io erisej-o do (8~' aniversário de Brasília, 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Limara n" 95/77 (n9 3.3_96~8, de 1977, 
na Casa de origem). que cria o Quadro Permanente da Secretaria 
do Tribunul Regional Eleitoral do Estado do Acre, e dá outras 
providências. Aprovado, em segundo turno. À sanção. 

-Requerimento n"' 41/78, do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a trunscriçào, nos Anais do Senado Federal, das 
Ordens do Dia buixudas pelos Ministros do Exército, da Mari~ 
nha e d<l Aeronflutica. e pelo Chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas, por oca:-.ião do transcurso do 14"' aniversário da Re
volução. Aprovado. 

-Requerimento n~' 44/78. do Sr. Senador Lolirívar Sãp
tista. solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos 
discurso:; proferidos pelo Senhor Presidente da República, Gene
ral Ernesto Geiscl e pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, Te
nente-Brigadeiro Joelmir Araripe Macedo, em solenidade come
morativa ao 14~ aniversário da Revolução. Aprovado. 

-Projeto de Lei do Senado n"' 237 (76, do Sr. Senador Ita
mar Franco, que dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os 
cursos jurídicos do País. da disciplina "Direitos Humanos 
Fundamentais". Votação adiada por falta de quorum após usa
rem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. Sena
dores Mauro Senevides, Orestes Quêrcia, DirCeu Cardoso, Hugo 
Ramos. Helvídio Nunes, Marcos Freire, Benjamim Farah e 
Osires Teixeira. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 34/76 (n~" 479-C/71, na Casa 
de origem). que acrescenta dois parágrafos ao art. 98 da Lei 
n~'4.504, de 30 de novembro de !964 (Estatuto da Terra). Dis
cussão encerrada, tendo sua votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n~' 1/77 (n9 2.320-A/74, na 
Ca.~a de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que regula a locação predial urbana, e dá outras providên
cias. Discussão sobrcstada por falta de quorum para votação do 
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Requerimento n~' 61/78. de adiamento de sua discussão parare
exame da Comissão de Constituição e Justiça, 

- Projeto de Lei do Senado n9 265/76, do Sr, Senador Age
nor Maria, que elimina a exigência do período de carência para 
concessão, pelo lN PS, de benefící6S em virtude_ç:ie_ incapacidade 
para o trabalho ou morte do segurado. Discussão sobrestqçht por 
falta de quorum para votação do Requerimento n'i' 77j78, de adia
mento de sua discussão para reexame da Comissão de Legislação 
Social. 

-Projeto de Lei do Senado nt? 144/77, do Sr. Senac;lor Ben
jamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determinar o 
pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e mili
tar da União, e dá outras providências. (Apreciação preliniinar -
da constitucionulida_d_e e juridicidade.) Discussão sobrestada por 
falta de quorum para votação do Requerimento n"' 59/78, de adia-
mento de sua discussão_.____ ________ _ 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADORES PAULO BROSSARD E RUY SANTOS
ManifestaçUo de solidariedade à nação italiana pela perda de 
Aldo Moro, vitimado por ato terrorista. 

O SR. PRESIDENTE- Fala associativa em nome da Mesa. 

SENADOR ORESTES QUERC'!A- ConcessãO de emprés
timo externo à Caixa Econõmica Federal destinado à comple
mentação de recursos do seu programa de investimentos para o 
corrente exercício. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 49•SESSÃO, EM 19 DE ABRIL DE I978 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2. 1 - Parecer 

Refer&nte à seguinte matéria: 

-Requerimento formulado pelo Sr. Senador Hugo Ramos, 
com o fim de ser consignado em ata voto de louvor ao Presidente 
Juscelino Kubitschck, ao ensejo do 18t? aniversário de Brasília. 

2.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Instalação de 
novas agências da CEF em Sergipe e em outros Estados da Fe-
deração. 

SENADOR ARNON DE MELLO- Homenagem ao soció
logo Gilberto Freyre, Diretor do Instituto Joaquim Nabuco ·de 
Pesquisas Sociais. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Inobservância, pela 
Rede Ferroviária Federal. de preceito constitucional que dispôs 
sobre a dupla aposentadoria devida a antigos servidores federais 
com exercício em ferrovias de propriedade da União e incorpo
radas à RFFSA. 

23- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men
sagem n'i' 53j78 (n? 57 j78, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete ao Senado a esc;olha do Sr. Paulo çia 
Costa Franco, Embaixador do Brasil junto à República do Líba
no, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Reino Hachemita da Jordânia. Apreciação adiada 
por falta de quorum em plenário, 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE· 
RIO R 

- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 
18-4-78. 

4- ATAS DECOMISSOES 

S- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 48~ SESSÃO, EM 19 DE ABRIL DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8? Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, JOSÉ LINDOSO, Ai\IARAL PEIXOTO E MAURO 
BENEVIDES 

. :IS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SEN.; DORES: 

Adalberto Sena - Braga Junior - José lindoso - Cattete 
Pinhdro- Renato Franco_- Alexandre Costa - Henrique de La 
Ro~que- José Sarne:y- Helvídio Nunes- Petrõnio Port~lla
Mauro Bcnevldes - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Jessé 
Freire- Cunha Lima- Marcos Freire- Murilo Paraiso.- Luiz 
Cavakantc- Augusto Franco- Lourival Baptista- Heitor Dias 
- Luiz Viana- Ruy Santos -Dirceu Curdoso- EuricO Rezende 
- Jo~o Calmon- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Benja-
mim Farah - Nelson Carneiro - Gustüvo Capanema - Itamar 
Franco- Orestes Quérci:.1- Benedito Ferreira- Os ires Teixeira
Italívio Coelho- Evelásio Vieira- Lenoir Vargas- DanielKrie
ger, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de prcsen
çaacusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental. dec-laro aberta a sessão. 

O Sr. !~'-Secretário procederá à leitura do Expediente . 
t lido o .1·eguíme 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Pre.~idente da Repúhlica, .\'Uhmetendo ao Senado a 
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua 
prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 84, DE 1978 
(n~>-132/78, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, 

tenho a honra de submeter _à aprovação de Vossas Excelências a 
escolha, que desejo fazer, do Senhor Mario Calabría, Ministro de S(> 
gunda Classe. da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do BrasiJjunto ao Governo da República Democrática 



1480 Quinta-feira 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II) Abril de 1978 

Alemã, nos tennos elos artigos 21 e 22 do Decreto n9 71.534, de 12 
de dezembro de 1972. 

Os méritos do Ministro Mario Calabria, que me induZ:il--am .a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 18 de abril de 1978.- Ernesto Geisel. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum-Vi ta c: 
Ministro Mario Calabria. 

Nascido em Corumbá, Mato Grosso, 19 de julho de 
1923. 

Bacharel em CiênciaS-Jurídicas e Soc_i:üs, Faculdade Na
cional de Direito, Universidade do Brasil, 1945. 

Cônsul de T~çcira Classe, concurso, 13 de dezembro de 
\945. 

Cônsul de_ Segunda Classe, merecimento, 20 de 
dezembrodel951. 

Cônsu_l_d_e Primeit:a Classe. antigUidade, 8 de outubro de 
1960. 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de 
dezembro de 1966. 

Chefe da_ S~;ção de Publicações dp Ser~iço-- de 
Documentação, 1955. 

Chefe da Divisão de Política, !956/57. 
Secretário da Seção de Segurança Nacional do ~1Xriist6-. 

rio das Relações Exteriores, 1956/59. . 
Frankfort-so_bre-o-Meno, Vice-Cônsu\, I <:149 /5 I. 
Frankfort-sobre-o-Meno, Encarregado do Consulado, 

\949,\9Süe \951. 
Frankfort-sobre-o-Meno, Cônsul-AdjuntO, 1951/52. 
Damasco, Segundo~Secretário, 1952/53. 
Ottawa, Segundo-Secretário, \953_/55, 
Ottawa, Encarregado de Negócios, 1954 e 1955. 
Amsterdam, Cônsul-Adjunto, !958/61. 
Amsterdam, Encarregado do Consulado-Geral, 1958, 

!959, J960e 1961. 
Munique, Cônsul, \961/67, 
Munique. Cônsul-Gera\, \967/77. 
Assembléia da ONU, 1'}46 (membro). 
Conferência Internacional da Liga de Sociedade da CrUz. 

Vermelha sobre o Problema dos Refugiados na Alemanha 
Ocidental e na Áustria, Havana, i 951 (representante). 

VI Conferência da UNESCO, Paris .. 1951 (membro). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente 

da Sol. ta, !956. 
Reunião de Promoção Comercial do Brasil no Exterior, 

Bonn, \966 {participante). 
Feira Internacional de Produtos Alimenticios e Mercea

rias Finas, Munique. 1968 (representante do MRE). 
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, 1971 e 1972 

(adido olímpico do Brasil). 
Reunião do Comitê ad hoc misto entre o Conselho da 

Europa e a OrganizolÇ1!.o Mundial da Proprie-dade Industrial 
destinada a determinar a classificação internacional de paten
tes, 1972 (membro). 

li SessãO do Comitê da Carne e do "Codex Alimenta-. 
rius", Kulmbach, !973 (chefe). 

Feira Internacional da Moda, Munique, \976 (chefe do 
pavilhão do Brasil). 

Comissão de Organização da Conferéncfã lnterameri
cana para a Manutenção da Pal e da Segurança do Continen
te, 1947 {mernbro). 

Conferência lnteramericana para a Manutenção da Paz 
e da Segurança do Continente, Rio de Janeiro, t 947 (auxiliar 
do Secretário-Geral). 

Comissão Encarregada da Elaboração das Instruções 
para a DelegaçãO do Brasil à XI Sessão da Assembléia-Geral 
daONU,\956(membro). 

Membro da "Société de Legislation Comparée"', Parfs, 
\952. 

Medalha Comemorativa do Centenârío_-_do Sãrão do 
Rio Branco. 

Medalha Comemorativa do Centenário do Barão do 
Rio Branco. 

Ordem do Rio Branco, Grande Oficial. 
Ordem do Mérito do Estado Livre da Baviera. 
Mcd<J.\ha Estadual por Serviços Extraordinários à 

Economia da BaYiera. 

O Ministro Mario Calabria se enconira nesta data no exercfcio 
de suas funções de Cônsul~Geral do Brasil em Munique. 

-Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 5 de abril de 
!978. -(Sergio de Queiroz Duarte), Chefe_da Divisão do PessoaL 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

Através da Mensagem n"' 53, de i978, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Se'tlado a esç_QJha do Sr. Paulo 
da Costa Franco, Embaixador do Brasil junto à República do Líba
no, para, cumulativamente; exercer a função de Embaixador do Bra-
sil junto ao Reino H achem i ta da Jordânia. _ 

Para u apreclação da matéria, a Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que scrão !idos pelo Sr. 1~'-Sec-retãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 57, DE 1978 

- .. Modifica a redação de dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprol'ada pelo Decreto-lei n9 5.452 de 19 de 
maio de 1943." 

o-Congresso Nacíonal decreta: 
Art. 19 O item II do artigo 613 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei ni> -5.452, de !9 de maio de t 943, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"'Art.613 ..................... - .......••.•..•.... 

lI - prazo de vigência de I (um) ou 2 (dois) anos: 
. ............ ' .................... '.-........... . 

Art. 2'~ O§ \Y do ::migo 614 da Consolidação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-lei n<> 5.452, de 19 de maio de 1943, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"'Art. 614. 

§ 1~' As convenções e os acordos, para todas as cate
gorias profissionais. entrarão em vigor no dia \9 de maio. 

Art. J9 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 49 Revogum-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Awalmente, as convençõe.c:; e os acordos coletivos realizam-se 
em datas diversas, para cadU_categoria profissional, eis que a Conso
lidação da~ Leis do Trabulho é omissa quanto ao prazo e ao início_ de 
vigênci<~ des~es contratos. -

Em c1.1nseqüêncla disso, têm ocorrido situações anômalas no 
- campo das relações entre empregados e empregadores, mais espe

cificamente quanto à fixação dos saládos. De fato, trabalhadores de 
uma mesma categ:oriã: exercendo atiYídade em municíPios inuito pr6~ 
ximos (a e;o;.emplo de São Paulo, Santo A_ndré:, São Bernardo e São 
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Caetano), percebem salários diferentes, pois nãõ Coiricidem as datas 
das respectivas negociações coletivas. 

Então, face ao processo -inflacíoiláiíõ;-qUe-iüua- negatívamente 
sobre os salários, é comum vermos empregados residentes num muni
cípio passarem a trabalhar em localidades vizinhas, para tirar provei
to das diferençs salariais. 

Tal procedimento acaba provocando uma excessiva rotativida
de de mão-de-obra, circunstância reconhecidamente nociva para o 
equilíbrio das relações trabalhistas. 

Sendo assim, aproveitando o critério utilizado para a fixação 
da época de reajuste do salário mínimo, sugerimos que as conven
ções e- os acordos também se realizem anual ou bienalmente e com 
vigência a pai-t"ir de 1<:> de maio. 

Acreditamos que essa providência traria maior estabilidade à 
nossa classe obreira, além de racionalizar o processo das negociações 
coletivas. 

Sala das Sessões, 19 de abril de 1978. ~Orestes Quércia, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 6\3. As Convenções e -os Acordos deveràQ conter obriga
toriamente: 

I- Designação dos Sindicatos convenentcs ou dos Sindicatos e 
empresas acordantes; 

II - Prazo de vigência; 

(Às Comissões de Crn1stiluT('ão e Justiça e de Legislação 
Social./ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 58, DE 1978 

"Acrescenta § 61' ao art. 13 da Lei nl' 5.890, de 8 de 
junho de 1973. •• 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. Jl' O art. 13 da Lei n~' 5.890, de 8 de junho de 1973, passa 
a viger acrescido do seguinte§ 61': 

"§ 61' Pelo menos um dos repre.<;entantes do_s segurados 
no Conselho de que trata este artigo será, obrigatoii2ffiente, 
aposentado." 

Art. 21' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário, 

Justificação 

Entendemos ser de toda conveniência a participação de segu
rados aposentados n__o Conselho de Recursos da Previdência Soc:ial, 
pois essa participação permitirá que esse colegiado tome conheci
mento do pensamento dos inativos da Previdência Social acerca dos 
problemas em debate, 

Em verdade, como é do amplo conhecimento, a grande maioria 
dos processos submetidos a exame e decisão do referido Conselho 
são de interesse de segurados do INPS aposentados, os quais buscam 
a reparação de danos ou impropriedades cometidas na interpretação 
da legislação previdenciãria, sendo plenamente razoável, portanto, a 
participação de pelo menos um aposentado na composição do alu
dido colegiado. 

Sala das Sessões, em t 9 de abril de 1978.- Nelson Carneiro. 

LEGISL.4Ç',40 CITADA 

LEI N• 5.890. DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Altera a legislac;ào da Previdê-ncia Social, e dá outras pro
vidências. 

Art. 13. Os trabalhadores autônomos, os segurados facul~ 

tativos e os empregadores contribuirão sobre uma escala de salário~ 
base assim definida: 

Classe de O a I ano de filiação- I salário mínimo; 
Cla5se de 1 a 2 anos de filiação- 2 salários mínimos; 
Classe de 2 a 3 anos de filiação- 3 salários mínimos; 
Classê de 3 a 5 anos de filiação- 5 salários mínimos; 
Classe de 5 a 7 anos de filiação- 7 salários mínimos; 
Classe de 7 a 10 anos de filiação- \O_ salários mínimos; 
Classe de 10 a 15 anos de filiaÇão- 12 salários mínimos; 
Classe de 15 a 20 anos de filiação- 15 salários mínimos; 
Clas~e de 20 a 25 anos de filiação- 18 salários mínimos; 
Classe de 25 a 35 anos de filiação- 20 salários mínimos. 
~\I' Não serão computadas, para fins de carência, as contribui

ções dos trabalhadores autónomos recolhidas com atraso, ou co
bradas, e relativas a períodos anteriores à data da regularização da 
inscrição. 

§ 21' Não será admitido o pagamento antecipado de contribui
ções com a finalidade de suprir ou suprimir os interstfcios, que 
deverão ser rigorosamente observados para o acesso. 

§ 31' Cumprido o interstício, poderá o segurado, se assim lhe 
convier, permanecer na classe em que se encontra. Em nenhuma 
hipótese, porém, esse fato ensejarâ o ac;esso_a outra c\asse que não 
seja a imediatamente superior, quando o segurado desejar progredir 
na escala, 

§ 49 O segurado que, por força de circunstâncias, não tiver con
dições de sustentar a contribuição da classe em Ciue se -encO-õtrar, po
derá regredir na escala, até o nível que lhe convier, sendo-lhe facul
tado retornar à classe de onde regrediu, nela contando o período 
anterior de contribuição nesse nível, mas sem dir~ito <;~.-redução dos 
interstícios para as classes seguintes. 

§51' A contribuição mínima compulsória para os profissionais 
liberais é a correspondente à classe de I (um) a 2 (dois) anos de filia
ção, sem que se suprimam, com isto, os períodos de carência exigidos 
nesta e na Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

I Às Comissões: de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social. i 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Os projetas que 
acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às c_omissõ_e_s 
competentes. 

Há oradores inscritos. 
-Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQt;E DE LA ROCQUE (ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

E o sonho de uma classe; o desideratum de muitos que, em sua 
concretização, nunca descreram. 

Da sua imaginação sai a grandeza, que a talento concretiza, em 
sua beleza mais aprimorada. 

Respeitamo-los pelo que estrturam e produzem, porque 
abençoados são aqueles que nos dão enlevo, permitindo a vivência 
do sonho, nos instantes de lazer de cada um. 

Louvados por isso sejam eles, repetimos, vez que a vida, cm sua 
aridez, se torna tantas vezes insípida e sem um objetivo a colimar; é 
quando sentimos o valor de profissão tão qualificada. 

Preocupação constante sempre tivemos, cm nossa longa vida pú
blica, com os intelectuais e artistas patrícios. 

Buscaram sempre eles uma posição afirmativa no contexto so
cial, jamais esquecendo que as glórias são tantas vezes eiemeras e 
medíocres, bem medíocre, é o sentimento de reconhecimento, tão 
carente no mundo que enfrentamos. 

O Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel acaba de 
ren;;,;ter ao Congresso Nacional Exposição de Motivos dos Srs. 
Ministros do Trabalho, da Justiça, das Comunicações e da Educação 
e Cultura, relativa a Projeto de Lei que "dispõe sobre a regulamenta-
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ção das profissões de Artísta e de Técnicos em Espetáculos de Diver
sões e dá outras providências". 

Substituindo o Projeto anteriormente submetido à nossa 
consideração a 28 de junho de 1976, atendeu o Governo, com esta 
conduta, a solicitação dos interessados, que alegavam não terem sido. 
atendidas as reivindicações mínimas da categoria e não desejavam a 
criação de órgão fiscalizador do exercício da profissão. 

O trabalho que hoje comentamos teve início em estudo elabora
do por Comissão designada pelos artistas, sob a coordenação do 
Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no 
Estado do Rio de Janeiro.-

O Projeto, consubstanciado em 37 artigos encontr:i-se agora, as
sim, sob o crivo da apreciação do Legislativo. 

Ele é fruto da minudente pesquisa e da imaginação também de 
equipes altamente categorizadas dos Ministérios do Trabalho, da 
Justiça, das Comunícaç_ões e da Educação e Cultura. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)
Com muita honra, nobre Senador .. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB -RJ)- Nobre Senador Henri
que de La Rocque, quero dar a minha solidariedade às suas palavras. 
V. Ex•, aqui, é um dos Senadores mais dedicados aos problemas 
sociais. V. Ex', que tem sido vigilante na sua missão de representar 
com dignidade e eficiência o seu Estado e, por igual, digníficando 
esta Casa, tem os olhos voltados para essas comunidades espalhadas 
por esse imenso Brasil, dando a todos os brasileiros o melhor dos 
seus esforços, do seu carinho, da sua inteligência e do seu coração. 
Neste instante, V. Ex• está a defender uma classe que, realmente, 
tem sido a preocupação dos homens públicos responsãveis, uma clas
se que é digna porque transforma o seu esforço, a sua luta, em benefi
cio da coletividade, mais por idealismo do que por interesse próprio; 
uma classe pobre mas, sobremodo, uma classe que estã solidária com 
a cultura, com o espírito, com os nossos sentimentos de amor a 
coletividade. Os artiStas -de que V. Ex• está falando _neste instante, 
merecem todo o nosso respeito, pelo esforço e pelo o que eles fazem 
em beneficio da co\etividade. V. Ex~. portanto, tem a minha solida
riedade_e, certamente, a da minha Bancada, na luta que vai travar, na 
luta que vem travando, na luta da qual, sem dúvida, sairá vitorioso, 
até porque tem o respaldo do honrado Chefe do Governo, o General 
Ernesto Geisel. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Nobre Senador Benjamim Farah, V. Ex•, fazendo a ;,l.pologi'-l dos 
artistas brasileiros, transmite o pensame-iúo unânime de toda a 
população de nosso País. Eles se dlio de corpo e alma a essa profis
são, que é, na realidade, merecedora de todo o amparo, de todo o 
respeito. 

Quanto ao seu modesto companheiro, as referências a ele feitas 
sào retribuídas a V. Ex•, da mesma forma, coni a mesma intensi
dade, porQue Deus permitiu que, de há muito, conhecessemos o 
espírito público e a dedicação pelo povo do Estado do Rio de Janeiro 
do nobre Senador Benjamirri Farah. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Concede V. Ex~ um 
aparte'? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)
Com muita honra, nobre Senador. 

O Sr- Osires Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador, 
V. Ex'. ao rejubilar-se com o envio a esta Casa da Mensugcm 
Governamental, que regula a profissão do artista, faz inuitó bem. f: 
o júbilo de V. Ex•. de todu a Bancada da ARENA c, agora. pela 
palavra do Senudor Benjamim Farah, de toda a Buncada dQ Movi
mento Dcmocrútico Brasileiro. Na verdade, o envio dessa _Mensa
gem, por parte de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, 
u esta Casa. poderia muito bem representar o coroamento de urua. 
série imensa de medidas tomadas pelo aluai Governo visando ao 

equilíbrio social. Medidas de ordem econõmica, as mais sérias, 
forum tomadas pelo Presidente Geisel. Medidas visando ao bem
estar do homem na politica social têm sido agressivamente assumi
das pelo nobre Presidente Ernesto Geisel. E, agora, o envio a esta 
Casa da Regulamentação da profissão do artista que é, de resto. uma 
reivindicação com quase cinqüenta an(1S de idade, eis que desde 1928 
se tentu regulumentá-lu, signilicou que, embora a pressão sodul, a 
pressão du Imprensa, de vúrios segmentos da sociedade, para que 
isso se desse logo no inicio de seu Governo, derftro daquela retilinea 
e tranqüila posição de quem estuda, quem madruga, quem se detém 
sobre o problema, o eminente Presidente Geisel. reunindo, como 
bem disse V. Ex~. técnicos do mais alto gabarito, recolhendo subsí
dios de inúmeras e inúmeras proposições em cUrso e·até arquivadas 
nesta e nu outra C<U;a do Congresso, a citar-se, inclusive, um belís
simo projeto a respeito, do _eminente Senador Nelson Curneiro, o 
Presidente da República, com acuidade, com seriedade, como mere
ce a nobre e séria profissão do artista brusileiro, envia a esta Casa, 
um projeto que, por certo, deverá ser ampliado. deverá ser melhora
do, graças ao cuidado e carinho que todos os reprC$entuntes do 
povo. de todos os Estados da Federação, têm por esses homens 
responsáveis por aquilo que hú _de mais profundo no ser humano, 
que é u revelução da urte, seja na representução uo vivo, seja na 
representação através de instrunientõs técnicos, instrumentos da 
tecnologia, seja através da música. Seja, enfim, através de tudo aqui
lo que nos causa prazer, que nos causa satisfação e nos faz. em casa, 
viver, a cada instante, momentos de todas as ordens de .!!egmentos 
sociais que ocorrem no Mundo inteiro. V. Ex~ está de parabén<; uo 
louvar essa iniciativa que, como disse, é o coroamento de uma série 
de medidas em favor do homem brasile-iro, que. hoje, se consolida 
através desse projeto, que é o reconhecimento da valia e da importân-
cia do artista brasileiro, pelo Presidente Geisel. - -

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Nobre Senador, imensamente agradecidos estam_QS_ pelo aparte de 
V. Ex• 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Daremos o aparte a V. Ex~. em seguida, nobre Senador. 

·Dizíamos ao Senador Osires Teixeira que alegres estávamos por 
termos tido a satisfação de ver a nossa manifestação, favorável à 
Mensagem que comentamos, apoiada. por um Líder que, nesta Casa, 
se tem revelado em vigília permanente, não só na defesa dos interes
ses do povo de Goiás, mas, sobretudo, em defesa do povo brasileiro. 
E S. Ex•, conhecedor da_maté_r_ia, nos trouxe subsídios e fez afirma
ções que, sem dúvida nenhuma, valorizarão bem mais o pronuncía
mento que estamos u fazer. 

Com muita honra, nobre Senador José ~indoso, ouviremos o 
aparte de V. Ex~ 

O Sr. José Lindoso (ARENA - AM) - V. Ex•. nobre 
Senador, num gesto singelo, registra a importáncía da Mensagem 
Presidencial estabelecendo a regulamentação profissional da ativída~ 
de do artista brasileiro. Nesse gesto, V. Ex• desperta em todos nós 
não só a oportunidade de se avaliar a grande dimensão que o Gover

- nCl cõi'Jfere ao problema da realização intelectual, mas também nos 
leva a fazer um rápido retrospecto, para que tenhamos consciência 
de que a própria História marcha na realização, através da evolução 
social. de conquista em conquista, do projeto de aprimoramento da 
sociedade que busca, num de seus múltiplos objetivos, a garantia dos 
direitos de cada profissão e de cada grupo profissional. Em 1928, o 
Congresso conhecia o trabalho e o empenho de um representante do 
Rio Grande do Sul no sentido do estabelecimento da Lei do_s Direi
tos Autorais. Nascíamos naquele instante para essas preocupações 
maiores, c esse representante do Rio Grande do Sul teria, na História 
brasileira, a função de inaugurar o Direito Social Brasileiro, conferin
do aos trabalhadores um estatuto que marcou, até hoje, nossa 
cultura e nossa vocação, na construção de um Estado em que o trab:1-
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lho e o capital se encontrem o equilíbrio protectivo através da pró
pria Justiça. Esse homem foi Getúlio Vargas, e eu recordo, aqui, este 
nome, ex:atamente no dia em que ele, vivo estivesse, c_omemoraria o 
seu aniversário, c essa recordação se envolve numa saudade mais sen
tida de todos nós, porque Ruy Carneiro, vivo estivesse também a 
esta hora já teria pronunciado seu discurso de fidelidade a uma 
amizade que por tantos e tantos anos o acompanhou: o discurso de 
louvação a Getúlio Vargas, que ele sempre fazia nesta Casa, no dia 
19 de abril. Registrando, portanto, o envio dessa Mensagem, presta 
V. Ex~ uma homenagem ao Governo, pela sua sensibilidade à classe 
dos artistas, pelo muito que eles valem na realização das novas 
aspirações pelo processo _crítico que suscitam na sociedade e pela 
eternidade dos valores estéticos que toda Humanidade tem presente 
na realização da sua vida. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -~ 
Nobre Senador José Lindoso, o aparte de V. Ex•, adentrando na 
matéria sobre a qual estamos a falar, discutindo seu histórico e nar
rando algo sobre a luta dos artistas brasileiros para chegar ao ponto 
que atingiram em busca do reconhecimento de sua profissão, trouxe 
também, à baila, a figura do eminente Presidente Getú_lio Vargas 
juntamente com a lembrança do eminente Senador Ruy Carneiro. 
Todos os anos, o Senador Ruy Carneiro era a voz. que não faltava. 
Exatamente a voz de S. Ex• era a que se ouvia enaltecendo o grande 
estadista. fazendo com que este País prestasse uma homenagem a 
mais a esse grande brasileiro que V. Ex•, neste instante, evoca. 
Recordamos que Sua Excelência o Presidente Ernesto Geisel, alguns 
anos atrás, por ocasião de uma visita a Volta Redonda, saudando os 
operários que lhe aplaudiam, fez, como o Senador José Lindoso 
neste instante, referência mere.cida ao grande brasileiro que 
governou a nossa Pátria. 

Ficamos-lhe assim, a dever, nobre Senador Josê Undoso, - e já 
lhe devo tanto em apreço e estima - a recordação, que nos comove, 
do eminente Presidente, a quem devemos tanto e de que nunca nos 
esqueceremos pelas atenções, pelo carinho, pelo apreço que sempre 
nos dispensou. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex:• me permite um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Com muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permito-me abusar de 
sua paciência. paia dãr um aparte com esta mesma orientação que 
V. Ex• imprimiu ·a seu discurso, quando presta homenagem àquele 
grande brasílelro, àquele estadista inolvidável que foi o Dr. Getúlio 
Vargas. A Nação deve-lhe muito pelas grandes obras que realizou, 
pelos grandes empreendimentos e por esse trabalho imenso em favor 
dos operários deste Pais, através da Legislação Trabalhista. Getúlio, 
pelo que ele fez cm prol do desenvolvimento do País, pelo que ele fez 
em favor dos trabalhadores, pelo que ele fez em defesa da soberania 
da Nação, é um estadista que a História recolheu c que, pelos tempos 
afora, será sempre um exemplo vivo de dignidade, de dinamismo e, 
sobretudo, de amor ao Brasil. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Nobre Senador Benjamim Farah, nosso pronunciamento de hoje 
serve, assim. para também recordar - e recordar com saudade e 
respeito- o eminente Presidente Getúlio Vargas e o nosso igualmen
te inesquecível companheiro Ruy Carneiro. 

Sr. Presidente, pretendemos, por se tratar de coletividade huma
na tão estimada por todos, ou seja, a dos artistas e técnicos de espetâ
culos de diversões. nos debruçar sobre o estudo da mensagem no 
desejo de vê-la como o "crachá" que marca o final de uma batalha 
onde tantos lutaram e, alguns mesmo partiram para o além antes do 
dia da redenção da sua profissão. -

Lemos. em jornais, que o nosso Governo, também sensível aos 
justos reclamos desta gente, adota remédio que, se de fato aplicado, 
irá constituir-se em erradicação de grande mal que aflige aoS nossos 
músicos e cantores. 

Referimo-nos, Sr. Presidente, à auspiciosa notícia de que o Go
verno, através do Ministério da Fazenda, cujo TitUlar, Mini:s:tro 
Mário Henrique Simonsen, sentiu a necessidade da medida, irâ 
conceder, no próximo dia 15 dejunl]o, quando _da reunião do Conse
lho Fazendário- CONFAZ -,incentivo fiscal, na ârea do ICM, 
permitindo que os estabelecimentos de freqUência coletiva, tais como 
bares, boates, restaurantes, hotéis e similares que apresentem música 
ao vivo, possam deduzir do imposto devido a totalidade dos cachês 
cfetivamente pagos, até o limite de 80%. Isto quer dizer, nobres Se-
nadores. para exemplificarmos, que uma casa que recolha 
mensalmente de JCM a quantia de Cr., 50.000,00 poderá utilizarRse 
de Cr$ 40.000,00 para apresentação de intérpretes e_ de músicos 
brasileiros. Isto é difundir, na realidade, a cultura nacionaL 
. Creditemos, também, grande parte do mérito dessa iniciativa ao 

trabalho incansável da Sociedade Brasileira de fntérpretes e ProdUto
res Fonográficos- SOCINPRO-, entidade que congrega cantores 
nacionais. Ao lado da Ordem dos Músicos dO Brasil, a SOCINPRO 
lançou, h:J cerca de três anos, durante a realização do II Congresso 
Brasileiro do ICM, em Cuiabá, a semente dessa providência que hoje 
floresce e frutíficarâ, estamos certos, graças à sensibilidade das 
autoridades fazendárias brasileiras. 

Pasmem, nobres Senadores, há, no Brasil, mais de duzentos mil 
múSicos e intérpretes desempregados. O próprio Ministro Arnaldo 
Prieto, ciente da gravidade da situação, não mediu -esforços no senti
do de solucionar o problema, intercedendo junto ao seu colega 
Mário Simonsen, para que o assunto tivesse prioridade no Minis
tério da Fazenda. 

A reconhecida timfdez de nossos empresários leva-os a aderir a 
soluções simplistas: discos e fttasjâ dominaram as nossas poucas ca
sas de diversões, sendo exemplo bastante atual desse fenômeno as 
(estrepitosas) discotecas, tão freqí.lentadas por nossos filhos e- por 
nossos netos; o êxodo crescente dos profissionais das artes para a re
gião Centro-Sul do País ganha matizes assustadoras, contribuindo, 
para isso, a criação das grandes cadeias de rãdio e de televisão; ca
pazes de dar fama imediata e, por vezes imerecida, a meia dúzia de 
privilegiados, que, por apadrinhamento ou por sorte, logram 
alcançar o estrela to. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
"aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Com muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- F\lz bt:m V. Ex~ em 
dcst~car a import;lncia deste Projeto, como também vale a pena 
recordar que esse projeto retorna, agora, ao Congresso Nacional, 
pois que já havia sido enviado em 22 de julho de 1976. Trata-se de 
proposição l"ruto de trabalho de uma Comissão lnterministerial, 
através da Portaria n~ 3.5 l 1, de 18 de agosto de 1970. Retorna agora 
para que o Congresso Nacional possa votá-lo <:om a maior brevidade 
possívt:l, fa.t.endo justiçu a uma numerosa classe que até então est<Jva 
sujeita a normas c preceitos esparsos. Era _o aparte que- desejav-a dar a 
V. Ex~. cumprimentando-o pelo seu pronunciamentó. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQLIE (ARENA - MA)
Nobre Senador Itamar Franco, noSso pronunciamento se valoriza, 
de muito, após ouvirmos, com o apreço e o respeito de sempre, a sua 
mllnifcstuçào, como solidariedade à tese que estamos a -sustentar. 

Em suma, Sr. Presidente_, essa medida inadiável visa a corrigir 
esta insólita situação e se constitui mesmo em mais um exemplo 
saudável de solução pragmática que o Brasil dá ao mundo, pela sua 
criatividade e pelo seu inegável íneditismo. 

Parabenizo, pois. Carlos Galhardo, Presidente da SOCINPRO, 
c urna das afirmações de nosso cancioneiro popular e que hoje sacrifi
l'a hÓa parte do tempo que deveria dedicar à sua brilhante carreira, 
para revelar amor à classe c à arte. 

[)de já ouvimos a entusiástica afirmação de que o incentivo. na 
área do !CM, significa histórica abertura do. mercado do trabalho 
aos intérpretes e aos músicos. • 
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Aguardamos, pois, com ansiedade c com espcranc;-J.s, o próximo 
dkt 15 de junho, na certeza de Que o ilustre Ministro da Fazenda. os 
dignos Secretários de Fazenda <.los i;_~tados e seus dedicados assesso
res não nos decepcionarão. Pelo contrário, passürào a receber da Na
çilo as justas homenagens de admiração e de respeito. 

Ao Presidente Ernesto Geiscl - veraz e firme _- e aos seus 
auxiliares. tts nossa.s congratulações, por aconteCimentos que trazem 
a marct\ da sua profunda sensibilidade human;:L (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Seflador Nelson Carneiro, por cessão do ilustre Senador Mau
ro Benevides. 

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

Mais dois dias e Brasília completará dezoito anos, Na oportuni
dade, recordar-sc-á a concretização do ,~onho de um século, quando 
o Visconde de Porto Seguro indicava o planalto central como a 
região mais própria para sede do Governo brasileiro. Muitas serão 
as comemorações, que marcarão esta efeméride, de _que, para no::.sa 
vaidade, quase todos partilhamos. E nelas, superior às coisas miúdas 
que deixou neste mundo, e que tanto o am_:.~.rg\.lraram, sem lhe tirar a 
ânsia de colaborf,l.r no de.~envolvimcnto do País, há de sobres:klir are
cordaçtto de Juscelino Kubitschek de Oliveim, cujo túmulo, no Cemi
tério da Esperança, se converteu, pela constante romaria popular, 
cm um dos altares da gratidão nacional. 

Volto-me para o pussndo, para a aventura da chçgada dos três 
Poderes a uma cidade revolucionária c. revolucionada, cm plena 
construção. os candangos erguendo nos ombros magros os ver
galhõc..;, de ferro que subiam e.~cadas. 

Antes de cju:,t.s décadas, Brasília aí está, capital definitiva do 
Brasil. centro de estudos, de deba~<;;.S_, de trahalho, de desenvolvi
mento. Menina-moça, bem que lhe poderia cantar as belezas e rcal
çur os encantos, das manhãs radiosas aq~ entardeceres s_cm igual. 

Com os Jezoitg anos da cidade, estão os primeiros brasilienses, 
que, se nascidos crn algum vilarejo, o mais remate. perdido nos 
sertões sem lim c sem destino, teriam o direito de antecipar da vida 
nacional. levundo seu voto para eleger ao menos os vereadores de seu 
distritll, eis que a Revolução, instituída em nome dos principias de
mot.'fáticQs, a todos os brasileiros retirou o direito de esc_olher direta
mente seus presidentes e governadores, e a muitos ainda impediu in
terviessem na escolha de seus dirigentes municipai::.. 

Exatarnente _por terem nascido sob o_s cW_L_multicorcs de 
Brasília, e freqUentarem suas numerosas faculdades, dedicarem-se a 
<ltividades intelec;tuais, comerciais, bancárias, industriais, administra
tivas e operária:;, são pl.lnidos com a excomunhão cíyiçu, embora, 
mais perto dos debates parlamentares c das decisões do Executivo, 
sejam os primeiros a conhecê-las e julgá-las. São obrigados a alistar
se eleitores para não votur. O título é uma demasia, se não fosse um 
e:o;ciirnio. 

Que cidadãos_brasileiro~ são esses, que r1ão são ch!lJTiad_ps a 
intervir em nenhum pleito. e que, proscritos por uma legislação que 
os anos envelheceram, cre."cem condenados ao silêncio. sem votar e 
.;;em poder ser votados? 

Restava-lhe~. a princípio, a ilusão de, como os americanos de 
Washington, m:.mifestur s.uas preferências na escolha dos Presidentes 
e V ice-Presidentes da República. Mas nem isso se lhe concede, nem 
sequer a mig:<liha de estar representadüs no colégio eleitoral que 
sagra a e.<>colh:.L daqueles magis-trados. O título eleitoral é um ber
loque, quando não uma provocação. 

Os brasilienses que votam são os que não desejam íiltegrar-se 
definiti,.amcnte na Capital, e conservam os títulos dos municípios de 
onde provieram. c para onde esperam rttornar. A geração que aqui 
nas.:eu. e agora anda pela .:asa dos dezoito anos, por mais politizada 
que seja. essa cstú af<.~sl;.LQ_:.t__çla comunhão n:Jcional, geração de 
párias, de impedidos de manifestar seu pemmmcnto sobre os homens 
e os acontecimento::> portd""os. 

O Sr. Mauro Bene,·ides (MDB -CE)- Permite V. Ex~ um 
aparte'! 

O SR. T\'ELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita 
honra. 

OSr. Mauro Rene,· ides (MDB- CE)- Nobre Senador Nelson 
Carneiro, desejo solidarizar-me com V. Ex~ por esse seu posiciona
mento em favor da representação política para Brasília, e lembro ao 
nobre orador que, hoje, o J(mwl de Bras[/ia, em brilhante editorial, 
defende essa repre-scntuçào, não apenas no Congresso Nacional mas, 
também. com ::1 instituição da Assembléia Legislativa, que aqui fun
cionaria nos moldes do antigo Distrito Federal. Portanto, era a cola
boraçà0 modesta que eu desejava emprestar ao brilhante l)ronuncia
mcnto de V. Ex~. em favor da representação política de Brasília. 

O Sr. Orl'Stes Quércia (MDB - SP)- Permite V. Ex~ um 
-aparte'? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita 
honra. 

O Sr. Orestes Quércia (Moa·:.:_ SP)- NÕbre Senador Nelson 
Carneiro, também quero me solidarizar com V. Ex~ quando rei
vindica, da tribuna do Senado, representação polttica para os brasi
leiros que para cá vieram, de outras terras, e se erradicaram no 
Distríto FederaL Evidente que esses brasileiros. que_ têm os títulos 
eleitorais. como V. Ex~ lembrou, apenas pro-forma, têm o direito a 
um:L representação política. Portanto, quero, como companheiro de 
V. Ex~. solidarizar-me com essa proposta, com a defesa dos in
teresses políticos dos brasileiros de Brasília. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço os 
apartes dos nobres Senadores Mauro Benevides e Orestes Quércia 
que. nesse momento, dão a sua contribuição a e.<>tas breves palavras. 

O Sr. Senjamím Farah (_MDB - RJ) - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. T\'ELSON CARf\EIRO (MDB - RJ) - Com muita 
honra. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Estou de pleno acordo 
com V. Ex~ Por várias vezes me manifestei favoi'âvel a que o povo 
do Distrito Federal, que agora pode votar, tivesse esse direito. Mas, 
vou mais longe: sou favorável a que eles possam, também, ter a sua 
representação. Se no antigo Distrito Federal, no Rio de Janeiro, 
ha,.ia a Câmara de Vereado_n;s, por que aqui não pode, também, 
haver uma Câmara: Lá, como aqui, tinham os seus representantes as 
Casas Legislativas, e nunca houve nenhum choque, nenhum conflito 
entre o Legislativo e o Poder Executivo, naquela Cidade. Ora, Brasí
lia que hoje está com mais de um milhão de habilªntes, Brasilia que é 
uma síntese viva e palpitante de toda a nacionalidade, porque para 
aqui correram brasílciros que vieram dar o melhor de seus esforços 
para a criação desta Cidade e o seu desenvolvimento. EsoSes brasi
leiros que aqui cheguram não podem ser relegados a um plano se
cundário. Não podemos considerar bras.ileiros com o direito de votar 
e brasileiros sem esse direito, porque todos nós somos iguais perante 
a lei. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço a 
colaboração que V. Ex' traz com o seu aparte, que enriquece estas 
pobres palavras. 

rvtas, Srs. Senadores, não basta assegurar ao brasiliense o direito 
de votar. ~ indispensável que se lhe garanta o direito de ser votado. 
Durante anos, o Rio de Jan_eiro foi a capital do País. Isso não 
impediu que os problemas da cidade fossem examinados por uma 
Câmara de Vereadores, que teve a presidi-la, nos últimos tempos da 
Primeira República, por dnis anos seguidos, o grande J. J. Seabra, 
que ali continuava uma longa e agitada vida partidária. E que, eleitos 
para Câmara dos Deputados e para O "Seriado Federal, dessem os pre
feridos do eleitorado _carioca valios;1 contribuição aos debates 
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parlamentares e prestassem assinalados serviços à administração pú
blica. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita 
honra. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- No tire Senado"r Nel
son Carneiro, como V. Ex.', também nos alegramos com os 18 ans de 
Brasília. E relembramos, não com a capacidade poética de V. Ex•, 
os velhos tempos da mudança em que a poeira se confundia com o 
idealismo, em que o trabalho se confundia com o esforço agigantado 
que se fez para construir esta grande Cidade. Nós nos rejubilamos, 
hoje, nós e o Brasil inteiro, Com os 18 anos de Brasília. Com os 18 
vem a maioridade, e com a maioridade todos os problemas. ~ hora 
de Brasília assumir-se. 

Levantava, hâ dias, a problemática da representação política de 
Brasília, o nobre Senador Cattete Pinheiro - como V. Ex•, um 
dedicado aos problemas desta terra - e eu tive a oportunidade de, 
num aparte que lhe dera, dizer que a tese deveria ser discutida e esta
va sendo levantada num momento certo,·e que sobre ela deveríamos, 
todos nós homens públicos, debruçarmo-nos até para encontrar a 
forma correta. E dizíil., também, que não sabia se a representação 
mais válida seria uma Câmara de Vereadores, se uma Assembléia Le
gislativa -já que aqUi é GovernO do Dsitrito Federal, o título é 
Governador- se seria uma representação no Senado pura e simples
mente, ou se seria uma representação completa e complexa. A verda
de ê que Brasília, com os SeuS 18 anos, precisa ser vista e até 
dimensionada de forma: diferente da atual. Por exemplo, quando o 
nobre Senador representante da Guanabara, seu colega do Movi
mento DemocrátiCo- Brasileiro, Senador Benjamim Farah, fala na 
existência de uma Assembléia Legislativa, no Rio de Janeiro, a mim 
me parece que as características seriam diferentes. Brasília é mais 
do_que uma capital pura e simples, uma cidade que se tornou capital. 
Ela é um pólo irradiador de desenvolvimento ~não se deve - talvez 
aí resida o grande erro das administrações de Brasília- não se pode 
pensar em Brasília como uma cidade isolada, incrustada no território 
goiano. t preciso sentir a cidade como um pólo irradiador de pro
gresso e de desenvolvimento, numa região que é lamentavelmente 
pobre, a região Centro~Oeste. Então, dentro desse raciocínio, seria 
de pensar-se~ bem, então uma representação para Brasília teria de ser 
de vereadores. Nós não nos podemos descurar de que o fluxo migra
tório que vem desoidenamente para Brasília estã a criar problemas e 
tensões sociais que tendem a agigantar-se. A existência em Brasília 
de um núcleo hospitalar realmente sofisticado, num raio de quase 
500 km, praticamente nenhuma área densamente estatufda como 
área hospitalar, a não ser a Cidade de Goiânia, também pode e estâ a 
criar problemas. Se nós fossemos anunciar os problemas, nós tería
mos pelo menos uns 100 problemas distintos que só podem ser re
solvidos se nós não pensarmos em Brasilia como plano piloto e cida
des satélites, se nós pensarmos em Brasília não como Distrito 
Federal, senão numa área que é pólo de irradiação num contexto 
geopo11tico~econômico-que-é o Centro-Oeste brasileiro. Então hã de 
se pensar: qual é a representação política mais adequada? Qual a 
melhor delas? V. Ex' está certo em levantar o problema. 1:: hora de 
assumir-se a preocupação da representação política, mas, é hora de 
assumir. Brasília também, o papel para o qual lhe destinou o 
Presidente Juscelino Kubistchek, que foi -o papel de pólo irradiador 
de desenvolvimento, não só para a região Centro-Oeste, como para 
todo o Brasil. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- V. Ex• traz os 
ouropéis da sua inteligência e do seu entranhado amor a esta Terra, 
para enriquecer e embelezar a minha pobre oração. Realmente, devo
tado que sei V, Ex• aos problemas de Brasília, o seu aparte apenas re
flete essa preocupação, que é de todos que aqui chegando se sur
preendem com o milagre desta cidade, após 18 anos de sua inaugura
cão. 

Brasília, em dezoito anos, ganhou uma tal pujança, apesar de to
das as dificuldades de ordem administrativa de que padece, que não 
pode ficar à margem da vida clvica do País. A cidade, que iria crescer 
paulatinamente, para, no começo do século XXI, abrigar setecentas 
mil pessoas, sorriu de todos os prognósticos, e hoje, com urri riiiJliã-o 
de habitantes, não é apenas a sede dos principais serviços públicos, 
mas ganhou nítida projeção por ~ua vida cultural, universitária, 
científica, diplomática, operária e social. -

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• me concede um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr •. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Nelson 
Carneiro, V. Ex' está trazendo para o Secad_o um problema vital 
para nossa capital, dado as suas repercussões, as implicações e as 
conseqiiéncias do que V. Ex• quer criar para Brasília. Ontem, com
pletei dezoito anos de residéncia em Brasilia, a idade de nossa 
capital. Nesses dezoito anos, assisti perpelxo a violentação de direi
tos, cassações, modificações e reformas de constituições. Estou 
solidário com os anseios de Brasília. Ela preCisa de uma representa
ção popular. Estou, portanto, em género, número e caso com essa ati
tude de V. Ex•, que quer criar pira Brasília um órgão representativo 
que possa ser o estuário de seus anseios e das suas esperanças. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Agradeço a V. 
Ex• a ajuda que traz às considerações que estou formulando. 

Ao completar seu décimo oitavo aniversário, reclama que se as
segure à sua população, altamente politizada, o direitci de integrar a 
Câmara dos Deputados e o Senado- Federal, e--levar seUS inú,hiplos e 
<J.ngustiantes problemas locais ao exame de uma Câma.ni Mu-niCiPal, 
pan1 isso especialmente constituída, não obstante a dedicação dos 
ilustres integrantes da Comissão do Distrito Federal nesta Casa, e 
presidida, nesses últimos anos, por três de suas mais expressivas 
figuras, os ilustres Senadores Cattete Pinheír-o, Heitor Dias e Wilson 
Gonçalves. 

Não será necessário referir aqui os números que atestam a 
importância de Brasília no concerto nacional. Os que conhecemos 
serão atualizados, amanhã ou depois. pelos órgãos oficiais. A omis
são será ainda mais grave. Há um milhão de brasileiros. que não 
votam, exatamente porqUe nasceram ou vivem na cidade onde se_ 
reúnem os que são eleitos pelo voto. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permíte V. Ex~ um 
aparte, nobre Senador Nelson Carneiro? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Com muita , 
honra, nobre Senador Heitor Dias, V,_ Ex• só enriquece a-rilinba. ora
ção. 

O Sr. Heitor Dias {ARENA - BA) - Antes 00~ ~udo, quero 
agr:1decer as referências que Y. Ex• fez ao meu nome e; com muita 
justiça, aos que me antecederam à frente da Comissão do Distrito Fe
deral. A tese que V. Ex~ discute no momento é, fOra de dúvida, 
simpática. Não sei se ela pode ser executada nessa abrangência tão 
complexa como V. Ex~ pretende. Mas não tenho dúvida que, em 
futuro próximo, uma solução ~e encontrará para que arasnia tenha "a 
sua representação no Congresso Nacional. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Já agora estou 
mais tranqUilo. Pela voz do eminente S_enador Heitor Dias falam to~ 
dos os profetas da minha terra, aqueles que buscam no Senhor do 
Bonfim a inspiração. Certamente, suas palavras foram banhadas na 
esperança que desce das colinas sagradas da velha Salvador. 

Ainda que a imagem tenha sido evocada, há dias, pelo ilustre 
líder da Minoria Senador Paulo Brossard, ela se ajusta perfeitamente 
ü tese que defendemos. Brasília é a moça que, na janela, vé a banda 
passar. Mas não tem sequer o direito, aos dezoito anos, -de sair cor
rendo atrás dos músicos, cantando cantigas de amor. O que a banda 
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toca, diante das janelas de Brasilia, é um dobrado trfste, úin qUeixu
me, uma lamúria. 

Entre as sugestões que o eminente Senador Pctrõnio Porte!la 
espera levar ao Senhõr PreSidente da República, General Geisel, 
inclua esta. Br:.~sília tem 18 anos. Já pode, já quer votar, já quer-ser 
votuda. Seu progresso emancfpou·a, hOje é rrlaior de 21, de JS. E 
quer fular pela voz de seus vereadores, de seus deputados federais, de 
seus senadores. Só isso. t o que pleiteia a população brasiliense, no 
oportuno d_ebute promovido por dois de seus órgãos de imprensa, de 
projeç5o nacional, o Jornal de Brasi1ia e o Cvrreio Bra::iiiense. 
Dispensa festas e comemorações. E como não esqueceu a Juscelino 
Kubischek e seus candangos, não faltará, lõUvado seja Deus, aos que 
lhe deram o direito de voz e de voto. 

Em o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo 3 palavra ao 
nobre Senudor Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os dados obtidos pelo Censo Demográfico de I 970 permanecem 
como fonte inesgotável de estudo em torno do crescimento económi
co brasileiro recente. 

Agom mesmo, a Fundação !BGE vem de lançar uma análise 
sobre a Distribuição da Rendr~ Pessoal no Brasil, de autoria do 
economista Ramonaval Augusto Costa, em que uma nova interpret<.l· 
çào daqueles dados enseja uma perspectiva também nova a respeito 
desse problemn. 

Nas conclusões finais do seu trabalho, observa o autor referido: 

·~Em contraste com alguns estudos existentes sobre n 
distribuição da renda brasileira, que atribui a:; mudr~nças na 
desigualdade da renda, durante n déc:Jda de 1960 à Educa
ção, este estudo demonstrou que: as mudanças nas estrutura 
ocupacional também têm um papel igualmente importante e, 
ulém do mais, fornecem resultados mais consistentes e preci
sos, no sentido de que elas nos fornecem resultados mais 
prognosticúveis nas várias unidades geográfiCas." 

Por intermédio dessa conclusão, Sr. Presidente, podemos alcan" 
çar outros ângulos, sem dúvida pouco discutidos, do modelo brasileí
ro de desenvolvimento. Dentre eles o relativo ao emprego. 

O I PND diagnosticou o problema, ao observar "que a maior 
complexidade do problema do emprego no Brasil está, não na dimen
são do desemprego aberto, cujo índice é reduzido, mas na subutiliza
ção da' mão-de-obra, freqUentemente empregada em níveis muitQ 
baixos de produ~ividade, ou operando apenas em tempo parcial". 

Esse mesmo plano invocava o exemplo dos anos 50, quando, ao 
lado de um crescimento rápido do. PIB, inexiste política definida de 
expansão do emprego da mão-de-obra. Daí porque ocorreu uma 
.. absorção anormalmente baixa de mão-de-obra no setor secundário: 
aumento anual do emprego no setor, de apenas 2,3%, para um cres
cimento da produção industrial de 9%". 

E o caso, agora, de verificar se, na década seguinte, dos sessenta, 
ocorreu qualquer modificação nesse quadro. Verdadeiramente, não, 
porquanto acentuou-se a tendência anterior, de maior utilização de 
capital do que de trabalho. Assim, na década de sess~nta, para a 
obtenção de uma unidade de produto houve o emprego de 1,34 uni
dades de capital e apenas 0,38 de unidades de trabalho. 

Só poderia ter ocorrido o que o Censo de 1970 c"aptou, uma 
piora na desigualdade de rendas, uma vez que a mão-de-obra não 
ocupada no setor secundário da economia tev_e de aceitar ocupações 
de menor renda, no chamado setor terciário da e_conomia. · 

Mas a estratégia do I PND foi principalmente a do crescimento 
econômico sem grandes preocupações com a questão do emprego: 
este seria uma derivação do progresso. 

O II PND apresentou objetivos bastante otimistas em relação 
ao emprego, tentando recuperar o tempo perdido. 

Esse plano~ compfeendendo o peffÕdo -éntre 1975 e 1979, 
propunha expandir as oportunidades de emprego a taxas acima de 
3.5% ao ano. _ _ _, 

Dessa forma, acreditavam os redatores do II PND, seria reduzi
do substancialmente o subemprego. 

Os pontos capitais dessa estratégia merecem citação. Dizia o 
II PND, à página 71: 

"Tal absorção de subemprego deverá realizaNe, em 
grande parte, no meio rural, com impactos importantes 
esperados, sobre a produtividade média por pessoa ocupada 
na agricultura e sobn:: a distribuição de renda. Nas cidades, o 
maior dinamismo do aumento da demanda de mão-de-obra 
nas atividades secundárias (acima de 5% ao ano, no período) 
deverá produzir uma transformação no perfil ocupacional, 
com repercussões sociais importantes: redução do subempre
go que ácofre nas atividades menõS orgãnizadas dO terciârio, 
e elevação do salário real das camadas inferiores de renda." 

De modo geral, é difícil sustentar tenham sido obtidos _esses 
resultados. Igualmente não é possível creditar à conjuntura mundial, 
decorrente da crise do petróleo, não terem sido atingidos aqueles 
objetivos, já que a quadi'uplicação âós pr"eços do mencionado 
produto ocorreu em !973, enquanto o Ir PND é lei de 4 de dezembro 
de t974. 

Infelizmente a situação social do homem brilsileíro rião sofreu 
alterações substanciais, de 1975 a esta parte, num sentido positivo. 

Um dos indicadores que revela isso é l:Y mercado de empregos. A 
revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas reali
za, mensalmente, estudo a respeito. O número de janeirO de 1978 
desta publicação apresenta, para novembro do ano anterior, um 
índice global para o mercado de empregos de 257, enquanto que este 
fndice era de 312, em.iafleiro de 1975. 

Quer dizer, Sr. Presidente, durante a vigência do II PND, ão in~ 
vês de ter havido um aumento do índice global de emprego, ocorreu, 
na verdr~de, uma queda, da ordem de 18%. 

Em maio de 1 CJ77, a ~esma revista Conjuntura Económica 
havia realizado um estudo gráfico da evolução do mercado de empre
gos, desde 1954, pelo qual foram determinados_ oito períodos de 
retração. 

O número _de janeiro de 1978 da revista da FGV estabelece uma 
comparação da situaÇão em novembro de 1977 com a média dos oito 
períodos anteriores, chegando à seguinte conclusão: 

"A re.tração a partir de agosto/76 foi bem mais 
profunda do que a média das anteriores, mas parece ter 
encontrado seu ponto baixo mais ou menos à mesma 
distância do ponto alto. isto ê, 10 meses depois." 

Acrescenta a revista, e nós falemos questão de citar, para não 
sermos acusados, injustamente, de tendenciosos. Diz a Conjuntura 
Econômica: 

"Assim, tudo indica que nos encontramos agora na fase 
ascendente, lenta sem dúvida, mas certa," 

De tudo isso, podemos chegar a duas importantes conclusões: 
1. Entre janeiro de 1975, quando se iniCiou o II PND, e novem

bro de 1977 o índice global de emprego, segundo a Fundação Getú
lioVargas,caiuem 18%; 

2 .. A retracão a p;:trtir de agosto de 1976, já em plena execução 
do II PND, foi mais profunda que a média dos oito períodos anterio
res, de queda, desde 1954. 

O que tem ocorrido, Senhor Presidente, em nosso País e em boa 
parte dos países menos desenvolvidos, é, de um lado, a colocação, 
em primeiro plano, do crescimento econômico, e de outro, a sustenta
ção deste numa base intensiva de ca'pital. 

Busco, Sr. Presidente, a fr~la do ilustre Deputado Jorge Ferraz, 
para setorizar aspectos das Minas Gerais. 
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Diz o Deputado Jorge Ferraz, palavras de S. Ex•: 

Quando do último rece..c;so regimental legislativo, vali
me da tribuna maior da Nação, quul seja a imprensa, para 
alertar e denunciar contra o fec_b_aroento da Fábrica de 
Vagões da Companhia Vale do Rio Doce de ltabira. Palavras_ 
jogadas ao vento, Se-nhores Deputados, pois, dois meses 
depois a fábrica estava fechada e com ela, ao desemprego 520 
(quinhentos e vinte) operários. 

Recusamo-nos a aceitar os argumentos que justificam o 
fechamento da Fábrk:a cm face da troca de m.tnérios celebra
da com a Roménia. Tal posicionamento indica, por um lado, 
o mau negócio e, por outro lado, uma péssima medida, o que 
nos induz acreditar que as áreas técnicas da Cia. Vale do Rio 
Doce não foram ·consultadas ou ouvidas. 

Sobre João Monlevade, diz o ilustre Deputado: 

João Monlevade onde \10 metalúrgicos foram despedi
dos pela Belga Mineira, também padece dos mesmos proble
mas, incidindo-lhe, ainda, a desesperadora possibilidade de 
ver mais 40 operários demitidos pela mesma Cia. 

Mas não pára por a[, Sr. Presidente, as demissões em 
massa de trabalhadores. Em Belo Horizonte a Magnesita, 
situada em Contagem, anuncia dispensa de 10% (dez por 
cento) do seu efetivo. (material rcfratárío, alto-forno). 

De Caeté também já Chegam notícias de demissões a 
serem realizadas pela Companhia Ferro Brasileiro e outras 
empresas, pelo que,_ lá é o mesmo o quadro de desolação e 
apreensão dos metalúrgicos daquela cidade. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Permite um aparte nobre 
Seriado r? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Com prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- O II PND apresentou um 
elenco de objetivos do GoVeifno Federal, em que se destacam o 
econômicO e o social. Infelizmente, o objetivo social foi um fracasso, 
não só em relação à ârca urb_ana _como à rural. V. Ex• está falando 
com seriedade, com dados e, objetivamente, procurando chamar a 
atenção do Governo para o segundo maior problema que estamos a 
atravessar neste País: o primeiro, de ordem política, que o Governo 
não se esforça no sentido de eliminã-lo, para reencontrarmos o carrií
nho da normalidade política neste País; o segundo, de ordem social, 
em razão de um modelo econômico estabelecido que jã está de hã 
muito provada sua inviabilidade, mas que o Governo Federal 
teimosamente o mantém, infelicitando a maioria dos brasileiros. 
Meus cumprimentos pelo sério pronunciamento que V. Ex• faz, 
enfoncando um dado e, inclusive, com elementos extraídos da ãrea 
do próprio Governo, em abono a sua tese, ao seu pronunciamento. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Quero só agrade
cer ao Senador Eve!ásio Vieira o seu aparte que honrou o meu 
pronunciamento. Como S. Ex• disse, demonstra uma falha social 
grande e uma falha, sobretudo, daquela carta de intenções chamada 
PND. 

Ouço V. Ex•, com muito prazer, nobre Líder Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Se V. Ex• coloca o 
problema qualificando de falhas, fa:r. muito bem, porque em todos os 
estágios sociais ou econômicos do mundo existem, sim, falhas. Por 
isso é que as conquistas sociais c cconômicas obedecem a um sistema 
evolutivo e ao mesmo tempo corretivo. Falha realmente temos, mas 
o eminente Senador Evelásio Vieira, com a sua alta responsabilidade 
de homem público, com essa respeitabilidade que todos nós admira
mos, dizer que a situação social no Brasil é um fracasso, queira me 
permitir S. Ex• dizer isso é uma demasia, é um absurdo! Isto extrapo
la a qualquer compromisso com a verdade! Basta que se diga o 

seguinte: não há uma _classe social no Brasil, hoje, que não esteja 
alcançada pelos benefícios da Previdência Social. Houve melhoras. 
Não a que o Governo queria implantar, porque, obviamente, a 
Previdência Social é um sistema de conomia co!etiva. Mas dizer que 
neste País, no Governo do Presidente Ernesto Geisel, quanto ao 
problema social, dizer que foi um fracasso completo, como disse 
S. Ex~. isto é de um negativismo, chega atê ser um aparte, data venia, 
anarquista. 

O Sr. E'·elâsio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr. Evelâsio Vieira (MDB - SC) - O Senador Eurico 
RezendC, líder do Governo nesta Casa, não interpretÕU a minha 
colocação e a minha acusão, quando fiz referência ao fracasso. Mas 
compreendo. Ele está nO auge da sua lua de mel, pela designação 
para ser Governador do Espírito Santo. Disse claramente, fui muito 
claro, em dizer que II PND apresentava uma série de objetivos; 
destaquei o econômico e o social, não fiz referência ao econômico, se 
cresceu ou não, disse que o objctivo soCial foi um fracasso em relação 
aquilo que preconizava, pregava, o II PND. Isso estâ provado, 
porque os dados mostram que o pode'r aquisitivo, o poder de compra 
do brasileiro, diminuiu, foi reduzido em muito, são dados de órgãos 
do Governo Federal. O desemprego está aflorando desde a elabora
ção do II PND. Ora, se está havendo desemprego, é porque o objeti
vo social não foi alcançado, não funcionoU:; o êxodo rural continua 
aumentando. Nestes últimos anos surgiu um outro grave problema 
social que o Senador Eurico Rezende procura desconhecer: o da rota
tividade que estâ levando autoridades a se reunirem, mas não ado
taro medidas para - não digo eliminar - abrandar esse problema. 
Provem os homens do Governo que não fracassou o II PND no as
pecto social; provem com dados, não apenas com palavras. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - V .. Ex• foi 
bastante claro, Senador Eve\ásio Vieira:.-. -

O Sr. Virgí1io Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- ... que vale a pena 
recordar o que dizia o II PND, inclusive_ tenho a pãgina- página 71, 
qUe-diz: 

"Nas cidades, o maior dinamismo do aumento da 
demanda de mão-de-obra nas atividades secundârias (acima 
de 5% ao ano, no perfodo) deverá produzir uma transforma
ção no perfil ocUpacional, com repercussões sociais-importan
tes: redução do ,s.ubemprego que ocorre nas atividades menos 
.organizadas do terciário, e elevação do salário real das cama
das inferiores de renda." 

011 PND. E eu trouxe a conclusão: entre janeiro de 1975- os 
números não são nossos·- entre janeiro de 1975, quando se iniciou o 
II PND, a novembro de 1977, o índice global de empregos, segundo 
a Fundação Getúlio Vargã.s, caiu em 18%. 

Ouço V. Ex', Senador Virgílio Távora, com muito prazer. 

O Sr. Virgí1io Távora (ARENA- CE)- Eminente Senador, a 
generalidade das afirmativas é Que torna muitas vezes--discutíveis 
premissas que talvez pudessem ser levadas a debate e esmiuçadas em 
outras condições. t fácil dizer: "o II PND fracassou em todo o seu 
aspecto social". Mas será possível, sem nenhuma paixão, comparar o 
Brasil, mesmo em termos sociais, de janeirO de 1975 a novembro de 
1977, sem sentir a melhoria da maioria nos índices sociais ileSsC-inter
valo? Se se dissesse que houve falhas- repetindo a argumentação do 
nobre Líder Eurico Rezende, se dissesse que não foi atingida em toda 
a sua plenitude, aí já começãvamos a lan(far ao debate algo que se 
impunha ser dissecado. Mas, essa afirmação aór-ã.n_gente, de que 
houve um ·fracasso do setor social do II PND, isso só pode ser 
apontado como um tratamento apaixonado. Por parte da Maioria, a 
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solicitaÇão, a exigência da explicitação de itens por itens, onde houve 
esse fracasso, para discutirmos quais as suas causas e se realmente se 
verifiCou o fato ou os fatos aludidos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Nobre Líder 
Virgílio TávOra, já trago o iterri a V, Ex~: o problema do emprego. 
São dados, não da OpoSição, mas da Fundação Getúlio Vargas_, 
Entre janeiro de !975. quando se iniciou o II PND, e Ílovembro de 
!977, o índice global de emprego, segundo a Fundação Getúlio 
Vargas, caiu em 18%: V. Ex• pode contestar esse dado. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Muito bem! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Esse ê um dado 
jã real que trago, núcleo do meu pronunciamento nesta tarde. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- V. Ex• apresentou 
um dado concreto. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Sim. Um dado 
concreto. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE)- Vamos examinar o 
dado con_creto. Do iriício de 1975 a novembro de 1977 foi a época em 
que o Brasil, sofrendo o impacto da recessão mundial, ao contrário 
dos outros países, ao invés de ter desemprego em massa teve apenas 
um decréscimo no seu índice de emprego, e que é coisa completamen
te diferente. Não sofremos, como nos países mais industrialízados, 
mais avançados, recessão, nem desemprego em massa. Desemprego 
em massa, aqueles caracterizados, aí sim, por desemprego a taxas 
anuais que variavam de 6%, 8% a lO%. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Exi divagou, 
com o devido respeito. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Divagar'? Demos-lhe 
números e V. Ex• diz que divagamos'? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• buscou a 
crise de 1973. Já estou me referindo ao II PND que, se não me en
gano, data de 1974. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE) - Mas, justamente, a 
crise de outubro de 1973, saiba V. Ex•, se refletiu no meado de 1974 
e, com incidência maior no iniCiá de 1975. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB -MG) - Dei um dado a 
V. Ex~ o qual não foi contestado por V. Ex~. que de 75 a 77 o indice 
global de empregos caiu em 18%. Esse d~do é verdadeiro ou não'? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE)- Não contestamos o 
dado, pela simples razão de que nós procedemos quanto a números, 
aqui nesta Casa, de uma maneira cartesiana. Apresentamos dados a 
V. Ex~ e mandamos que confiram. V. Ex• nos àpresenta dados, nes
se momento, conferindo. De início, não afirmamos se os dados es
tavam certos ou se estavam errados, mas admitimos,- t:ld argumen
tandum. que estivessem certos. E, mesmo não tomando como ver
dade absoluta, raciocinam'os dentro desses valores apresentados por 
V. Ex• 

OSR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) -lO muito bom ou
virmos um homem da área técnica fa:1ar ad argumentandum. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Ad argumentandum? 
f: expressão usual e melhoraria até a roupagem dos núri-leros. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MOS- MG)- Evidentemente, 
vamos aguardar que V. Ex• examine os dados por nós apresentados 
e verifique sua veracidide. 

O Sr. Virgílio Tãvora (ARENA- CE)- Não vão ser somente 
os dados, mas, também, o discurso de V. Ex•, porque, por infelici
dade nossa, parece que está chegando ao fim. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG) - Não, ainda va· 
mos falar sobre um ponto muito sério, o da população econo
micamente ativa deste País. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR F'RAl'iCO (MDB- MG)- Ouço o Senador 
Evelásio Vieira. 

O Sr. E"elásio Vieira (MDB - SC) - Parabéns a V. Ex•, 
porque, até agora. os homens do Governo não contestaram em nada 
as afirmações de V, Ex• e, muito menos, os dados que V. Ex• apre
sentou. A crise surgiu em JQ73. Veio, posteriormente, o II PND, os 
unos decorreram e não houve nem reformulação. E o fracasso aí está 
no campo social. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Não há fi-acasso no 
campo social! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- V. Ex• tem toda 
a razão, nobre Senador Evdásio Vieira, -porque o próprio Governo, 
agora, se manifesta. 

O Sr. Virgílio Táv-ora (ARENA -CE)- Não há fracasso, repe
timos, no campo social! 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Faz soar a campainha.) 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB--, MG)- É o próprio Go· 
verno·que vem apresentar à Nação o III PND, preocupado com essa 
carta de intenções que foi o II PND. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE}- Permite V. Ex' uma 
retificaçào'! 

O SR. ITAMAR J-'RAr\CO (MDB- MG}- Pois não, é uma 
honra. 

O Sr. Virgflio Távora (ARENA - CE) - O Governo faz a 
elaboração do III PNO, e V. Ex•, que é de um Partido que tanto 
cultiva ou rôpeita a:> normas constitudonais. bem o sabe. 

O SR. ITAMAR F'RANCO (MDB- MO)- Nós só podemos 
cultivar, Excelência. e lamentavelmente. 

O Sr. Virgílio Tá,·ora (ARENA - CE) - f:. por um simples 
motivo: o fuz também por um impositivo constitucionaL 

O SR. ITAMAR FRAI\'CO (MDB- MG) -Foi o própriO 
Ministro Reis Velloso quem afirmou. 

O Sr. VirgíJio Tá,·ora (ARENA - CE) - ~ um dispositivo 
constitucionul. 

O SR. ITAJVlAR FRANCO (MDB- MG}- Lógico, Excelên· 
da. Nós só podemos ~:ultivar. 

O Sr. \'irgilio Távora (ARENA- CE)- E o futuro Governo 
hã que apresentar o I II PN D, e demais planos trienais. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ao que parece, vi
rão algumas reformas constitucionais, que não sabemos. 

Continuo. Sr. Presidente. 
Quando nesse!> pafses é alcançado o crescimento economlco, 

nem sempre os resultados em termos de emprego são satisf<ltórios. 
Ramonavul Costa, que citamos no início deste nosso pronuncia

mento, tomando por ba.se o Censo Demográfico de 1970, elaborou 
urna tabela da população economicamente ativa para cada E!:ltado 
brasileiro. 

É para este ponto que chamo atenção dos nobres Senad~?~e~ 
Evdásio Vieim c Virgílio Távora. 

Apenas dois Estados ultrap<Jssuvam os trinta por Cento da 
população economicamente ati v a sobre a população total: São Pau
to, com 33.39%, e Guanabara, com 34,43%. 

Na Região Nordeste, estavam os Estados com os índices mais 
baixos d:.1 força relativa de trabalho: Rio Grande do Norte, com 
23.37%, Piauí. com 23,22% e Paraíba, com 23,19%. 

Es:.es números demonstram a baixa atividade prod-utivã- da 
população brasileira. no ano de 1970, em meio a uma inusitada 
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preferência pelo fator capital, cumuladO de incentivO-S-de todO-tipo, 
que persistem. 

Temos adotado uma posição, em termos de crescimento econô
mico, que conduz à concentração, nos seus mais diversos Senti dás. 

Ã concentração de rendas, uma vez que apenas os segmentos de 
mão-de-obra melhor qualificados têm recebido os benefíCios -do cres
cimento econõmico. Enquanto isso, toda uma teoria explicativa. 
baseada na educação, busca justificar a desigualdade. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Uma coisa é buscar, 
outra é explicar. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Anoto o aparte 
de V. Ex• 

A concentração reg-ioniifCiii riqueza, de vez que apenas as 
regiões mais ricas, que dispõem de maior mercado podem arcar com 
os altos custos necesstirios à aquisição de tecnologia. 

Não ouço o aparte de V. Ex• neste trecho. 
Dessa forma, Sr. Presidente, agravam-se as diliculdade.s sociais 

no País, parcelas significativas da população permanecendo margina
lizadas pela pobrezu. 

Não escuto, também, o aparte de V. Ex• neste período. 
Publicação recente, que merece leitura e meditação, ê o livro de 

um economista paquistanês. Mahbub UI Haq, antigo econom-ista
chefe da Comissão Nacional do Planejamento do Paquistão, e atual
mente Diretor do Departamento de Planejamento de Política e 
Revisão de Programa, do Banco Mundial. 

Seu título, "A cortina _da pobreza" - opções para o terceíro 
mundo. 

A certa altura, ptigina 54, observa: Mahbub UI Haq: 

"Os países em desenvolvimento têm necessidade de uma 
nova estratégia desenvolvimentista, que se concentre mais 
acentuadamente num ataque direto aos problemas ligados ao 
emprego e à pobreza." 

Acreditamos devam essas palavras merecer uma série meditação 
sobre tudo o que tem sido feito em nosso País, em muitos casos com 
a melhor das intenções. Não se postula aqui paralisar o crescimento 
econômico, de vez que crescimento e justiça social deixaram de ser 
hã muito tempo objetlvos aritagônicos. Cabe sim, e verdadeiramente, 
tornar o crescimento econômico uma decorrência da melhoria da 
qualidade de vida. 

Este último objetivo somente serã realidade quando a pobreza 
de fato deixar de existir, pela elevação dos níveis nutricTonáiS.~ habita· 
cionais, de saúde e educação das camadas da população brasileira 
que sobrevivem gravitando em torno ao salário míniino. 

No mesmo passo, é de fundamental importância tornar atn;tiva 
a utilização de mã_o·de·obra, colocando à disposição dos investidores 
toda uma gama de incentivos, no sentido de aumentar o emprego 
produtivo na economia brasileira. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE) - E o que é isso? Ensino 
profissionalizante. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG}- Fazemos apenas 
uma pausa para meditação do País, 

Este não deixa de ser um curso alternativo ao desenvolvimento 
do País. Talvez satisfaça aqueles qUe sistematícamente cobram uma 
tomada de posição deste tipo. Mas a. satisfação que possa suscitar 
uma proposta a esse_ nível não é bastante, de vez que a matéria 
merece mais do que isso . .t:. essencial, à viSta do desempenho recente 
do País, o qual acentuou disparidades, e, portanto, estã a exigir uma 
redefinição urgente de perspectivas. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Murilo Paraíso, para uma comunicação. 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE. Para uma 
comunicação.)- Sr. Presidente. Srs .. Senadores: 

No dia 19 de abril de 1648, escrevia Pernambuco uma das rrlais 
belas e nobres páginas da sua História, ao combater e rechaçar o 
invasor holandês que, em vã tentativa· de dominar as suas terras, 
procurava, militarmente, ocupar o Morro dos Guararapes. 

Ali se travaram duas memoráveis e renhidas batalhas que, pela 
sUã magnitude e pelás seus benéficos .efeitos nos destinos do País, 
Ultrapassaram as fronteiras da História- de Pernambuco para se 
tran_sformar em inesquecíveis capítulos da Própria história nacional. 

A primeira delas, ocorrida exatamente, há 330 anos, ê hoje 
comemorada com justificado orgulho nacional, pelo dignificante 
exemplo de heroísmo e patriotismo que nos legaram Vida! de 
Negreiros, Felipe Camar'ào e Henrique Dias, através de quem 
Penambuco reencontrou os caminhos da liberdade, extirpando do 
solo pátrio a ação dominadora do invasor estrangeiro. 

Foi no Morro dos G~ararapes que Pernambuco deu à Nação 
brasileira provas sobejas do seu espírito libertário, concorrendo, de 
forma inequívoca, parã a formação da nossa nacionalidade. 

O sacrifício de muitos daqueles compatriotas que se quedaram 
inertes, tingindo com o seu próprio sa-ngue as encostas do Morro dos 
Guai'arapes, não foi em -vão: serviu -de -exemplo à posteiid-ade e 
transformou o palco daquelas memoráveis refregas em monumento 
simbólico do civismo, coragem, bravura e espírito líbertãrio da nossa 
gente. 

Esses foram, sem dúvida, os ideais que inspirilrarri e nortearam 
os hóssos antepassadOs, diante dos quais de nada valeram a nítida 
superioridade numérica e bélica do invasor, totalmente subjugado pe
lo ardor patriótico com que os brasileiros de então defenderam a sua 
Terra natal. 

De um dos nossos conceituados historiadores à sumária descri
ção da obstinada e firme ação dos que, no passado, nos legaram, gra· 
ças àquele histórico episódio, a liberdade das nossas- instituições e a 
do próprio solo brasileiro: 

"Era inacrêditável aquela prodigiosa resistência-. Quase 
vinte -e quatro horas sem comida, face voltada para o inimigo 
reluzente de tanta armaria. flâmulas e insígnias! E os seus 
andrajos, em contraste com aquele esplendor de couraças e 
gibões coloridos! Saídos das brenhas, por onde rastejavam 
índios e negros à espreita dos europeus, vestiam os farrapos 
das suas velhas roupas, dispensavam bandeiras, preferiam 
aos· rftõsquetes· c às pistolas a espada, e com ela ao Sol, 
vendiam caro a vida ... A vida e a terra. Esta, não lhes toma· 
riam 

Com essa disposição de espírito e com esse destemor, a gente 
pernambucana conseguiu a vitória final, impOndo ao inimigO uma 
fragorosa derrota e gerando um episódio" que passou à História co·m
a grandeza e a dimensão de um dos mais belos feitos cívico·militares 
da Nação brasileira. 

De um brasileiro notável a expressão que fielmente traduz a con
tribuição que a Batalha dos Guararapes trouxe à vida nacional: 

"Aqui se escreveu o destino do Brasil." 

Este é um ímportãrite acontedtTientO -hisióriCõ cjrie nãO tem 
apenas dimensão estadual, mas amplitude nacional. 

Daí porque o registramos nesta Casa, na data em que é comemo
rada a passagem dos seus 330 anos. 

Se, por um lado, foi possível a Pernambuco, usando o seu es
pírito de luta, o seu destemor, a sua combatividade e o_ seu amor à 
Pátria, desvencilhar-se do invasor holandês, infelizmente não tem 
sido possível à nossa gente combater, com a mesma eficiência, um 
outro implacável inimigo que vem minando as gerações sucessivas 
do meu Estado; que vem limitando a sua renda média per caplta, que 
lhe tem impedido de participar mais efetivamente do crescimento 
nacional. 

Trata-se do baixo ítldice de-desenvolvimento da sua economia, 
que se estend'! também à Região Norte e Nordeste do País. 

A abordagem deste tema não colide com as citações históricas 
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que fazemos sobre Guararapes, porque aquela, como outras pelejas 
realizadas em pontos diversos do Território brasileiro, respondem 
pela formação da própria unidade política nacional, sempre 
ameaçada quando ocorre processo discriminatório relativo às várias
Regiões do País. 

E quando se mencionam os desníveis regionais brasileiros, 
nunca é demais lamentar o descaminho a que foi levada a SUDENE. 

Essa mesma SUDENE que tantos e tantos beneficias chegou a 
propiciar aos nordestinos, mas que, agora, esbarrou em sérias di
ficuldades financeiras, em conseqUência das quais se encontra prati
camente inerte. 

Longe de promover o desenvolvimento da Região a que se pro
pós, a SUDENE dos nossos dias, com a sua quase total falta de re· 
cursos, vem provocando o desequilíbrio financeiro dos projetas iri
dustriaiS em fase de implantação, Isso porque, diante da escassez de 
recursos daquele órgão, não têm os empresários outra opÇão senâo 
recorrer a instituições financeiras, oneraO.do substancialmente os 
seus empreendimentos. 

E quando, nesta Casa, a Bancada nordestina, a uma só voz, 
clama pela reintegração dos recursos dos incentivos fiscais da 
SUDENE, com o apoio unânime dos Senadores das demais Regiões 
do País, o que se vê? 

Os titulares da Secretai-ia do Planejamerito da Presidência da Re
pública e do Ministério do Interior compareceram, hã poucos dias, à 
reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, anuO.ciando uma" 
fórmula redentora para aliviar a reconhecida pressão financeira a 
que estão submetidos os empresários que implantam projetas in
dustriais no Nordeste, sob os auspícios da SUDENE: a abertura de 
linhas especiais de crêdito, ofertadas pelo BNDE, cujos custos, consi
derados, nos dias de hoje, excepcionalmente baixos, chegam a 30% 
ao ano! 

Por que os s~s. Ministros não promovem a devolução aos nor~ 
destinos dos incentivos fiscais retirados da SUDENE, em favor do 
turismo, da pesca e do reflorestamento, em qualquer Região do País, 
e aplicam nestes setores os recursos do BNDE, agora ofertados à 
sudene, como solução redentora? 

Sr. Presidente, é a Gazeta Mercantil de São Paulo, na terceira 
página da sua edição do dia 17 último, que comenta o programa lan
çado pelo Ministro João Pauio dos Reis Velloso, com a manchete de 
"mais uma decepção no Nord~ste", num oportuno reconhecimento 
de que é absolutamente injusta para a Região_ Nordestína a pro
gramação elaborada por aquele Ministério. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. MliRILO PARAISO (ARENA - PE) - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Nobre Senador Murilo 
Paraiso, a Casajã se acostumou a testemunhar a constância com que 
nós, Senadores do Nordeste, temos procurado mostrar o tratamento 
discriminatório, injusto, com que a nossa Região vem sendo tratada. 

Em sucessivos pronunciamentos, inclusive neste inicio de a'no, Já 
tratamos da matéria, e, algumas vezes, honrados com os apartes de 
V, Ex~ Portanto, é com satisfação que, como representante de 
Pernambuco, congratulo-me com V. Ex•, registrando a coerência 
com que nós, que recebemos o mandato do povo, temos procurado 
defender os altos interesses da Região de onde provimos. 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA- PE)- Muito obriga
do pelo aparte, nobre Senador Marcos f'"'reire. 

Sr. Presidente, entendemos que, enquanto perduarar, nos 
Ministérios da área econômlca, a teimosia de se praticar injustiças 
contra o Nordeste, mais se expõe a riscos a unidade política nacional. 

Por isso, mais uma vez insistimos, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, em declarar a absoluta compatibilidade entre a defesa 
desse problefna nacional que é o da lilteiiã.-ção do Norte e Nordeste 
no desenvolVimento harmónico do País e a exaltação que-hOje estâ 
sendo feita em todos os recantos da Pátria; dO-grande acontecimento 
histórico, de dimensão épica, que foi a batalha desenvolvida no chão 
sagrado do Morro dos Guararapes, em Pernambuco, na defesa da 
liberdade e da unidade naciomtis. (Muito bem! Palmas.) 

Por que não se restituir ao Norte e Nordeste os 50% aOlmposto 0 SR. PRESIDENTE (.(.osé Lindoso) _Sobre a mr .1 , projeto 
sobre a Renda das estatais? __ de lei que será lido pelo Sr. !~'-Secretário. 

Medidas.como essas é que deveriam ter inspirado o MinhtéiíO 
do Planejamento, para evitar que o programa lançado na recente E lido o seguinte 
reunião da SUDENE, tenha, para o nordestino, o sabor de mais um 
engodo para a Região, 

Com outro conceito não é possível aceitar a solução õtertada, 
pois se o Nordeste representa a ârea mais subdesenvolvida do País, 
indica o bom senso que, para ali, deverão convergir os recursos finan
ceiros de menor custo. Jamais procur tr-se compensar os incentrvos 
que lhe foram arrancados com a aplicaçãO de recursos outros q-ue
custam cerca de 30% ao ano, 

E para ilustrar o prejufzo que a retirada daqueles incentivos re
presentou para o Nordeste, basta dizer que no FISET·Pesca, Tu
rismo e Reflorestamento, foram aplicados, até hoje, somente no Sul 
do País, a importância aproximada de 15 bilhões de cruzeiros! 

O Sr. Eveláslo Vieira {MDB- SC)- V. Ex" me permite um 
aparte? 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Pois não, 
nobre Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Antes de V. Ex• chegar 
ao final do belo trabalhO que realiza, desejo cumprínieOfá-lo p'éla 
crítica justa que faz em relaçifCl-ao Governo Federal. E seu pronun
ciamento é mais importante porque V. Ex• é um homem identifi
cado com os problemas do Nordeste e com os problemas brasileiros. 
E necessário que, antes de tudo coloquemos os interesses brasileiros 
acima de nossas siglas partidárias. Meus cumprimentos pelo belo dis
curso que V. Ex• faz, 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Muito 
obrigado, nobre Senador, 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 59, DE 1978 

Estabelece rito preferencial para a tramitação judicial dos 
processos que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I~' As reclamações trabalhistas, propostas por empregados 

ou servidores públicos que contem mais de 60 anos de idade terão o 
rito preferencial estabelecido nesta lei, sempre que versarem matéria 
relativa às relações empregatícias. -

Art. 2~' Nos processos mencionados no artigo 19', a primeira 
audiência será marcada para data nunca posterior a 30 dias contados 
do ajuizamento da inicial, compreendido nesse prazo o limite de 
tempo suficiente para a citação do réu e intimação das testemunhas. 

§ Único. O interregno entre a primeira audiência e as 
subscqüentes. quando necessárias, não será nunca superior· a \O dias, 
devendo as partes ser intimadas no próprio ato de designação da 
nova audiência. 

Art. 39' Encerrados a instrução e os debates, o julgador 
proferirá sentença desde logo, ou no prazo improrrogâvel de 10 dias, 

Art. 49' Em caso de recurso, findos os prazos legais deferidos às 
pa:ttes e preparados os aUtos, o julgador terá o prazo de 48 horas 
para remeter os autos à instância superior. -

Art. 59 Na instância superior, terá o Tribunal o prazo de 30 
dias, contados da data da entrada no protocolo, para decidir o recur
so e publicar o acórdão respectivo. 

§ Único. Prefere aos demais feitos em pauta o julgamento do 
recurso nos processos de que trata esta Lei. 
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Art. 6'i' Dentro de 5 dias do trânsito em julgado da decisão, a 
Secretaria do Tribunal promoverã a baix.:a dos autos ao Juízo de ori~ 
gem. 

Art. 79 As disposições desta Lei apticar·se-ão desde logo aos 
processos pendentes. 

Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificatào 

São notórias, e todos nós lamentamos, as dificuld?des com que 
lutam os órgãos do Poder Judiciário para cumprir a sua relevantís
sima misSão, dificuldades que mais se acentuam na lentidão a que 
estão sujeitos o andamento e decisão final das causas ajuizadas. 

Se é certo que o problema tem sempre estado na mira dos três 
Poderes, realmente interessados em sua solução, também é exato que 
um imenso complexo de fatores atua em sentido oposto, embaraçan
do a adoção de orientação e providências capazes de sanar o mal, 
que sensíveis prejuízos acarreta à coletividade. 

Todavia, aspectos há do assunto que podem ser obviados por 
meio de medidas especlficas, qtie estabeleçam regime de prioridade 
para o andamento dos feitos, em casos realmente especiais, por exem
plo, quando haja o imperativo do interesse social a considerar. 

Enquadram-se nessa hipótese, com rigorosa precisão, as 
reclamações trabalhistas ou ações de qualquer natureza propostas 
por empregados da iníciãtiva privada ou servidores públicos, que 
contem mais de 60 anos de idade, versando matéria relacionada ou 
resultante de contrato ou relação de trabalho. 

Efetivanli::nte, nessa altura da vida, próximo do seu fim, não 
poderá compreender o velho trabalhador que a justiça o submete a 
uma delonga de um, dois ou três anos para ver decidida a sua 
modesta pretensão, quando salta aos olhos que o tempo da demora 
corre a favor dos empregadores, os quais, sempre em posição de 
grande vantagem, sob todos os aspectos, muitas vezes se apoiam nes
sa mesma anomalia pura forçar a aceitação de acordos lesivos 
aos legítimos direitos do autor. 

O projeto que tenho a honra de submeter à alta apreciação do 
Senado, para a tramitação legal, objetíva precisamente solucionar a 
questão enunciada, obedecendo a um imperativo do interesse social 
que nos cumpre considerar e atender. 

Sala das Sessões, 19 de abril de 1978 -Otto Lehmann. 

(À Comissão de ConStituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto que acaba de 
ser lido será publicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 9-Secretárío. 

E lido o seguintr: 

REQUERIMENTO N' 86, DE 1978 

Requeiro, ouvido o Plenário, seja consignado em ata um voto 
de louvor ao grande Presidente Juscelino Kubítschek de Oliveira, ao 
ensejo de 189 Aniversário de Brasília. 

Justificação 

Já se faz sentir o julgamento da História no comovido 
sentimento do povo brasileiro cm reverenciar a obra do Grande 
Presidente, notadamente sobre a reS:lizaçào de sua Meta-Síntese- A 
construção de Brasília, obra considerada impossível de ser executada 
no tempo exíguo de que dispós. Não foia o seu contagiante otimis
mo, sua tenaz perseverança, tantas vezes exaltados, e o Brasil não 
teria a intáiodzação de sua Capital, corilO" preconízáaa por Hipólito 
da Costa, nos idos de 1813 e insCrita em todas as Constituições do 
País desde 1891 e por último, consignada nas Disposições 
Constitucionais TransitóÍ'ias da ConStituição-de 1946, precisamente 
por seus adversários políticos. Impossível será registrar numa 
simples justificação de requerimento parlamentar toda a expressão 
de seu Governo, de sua vid;.~ política, ele que foi, sem sOmbra de dú
vidas. o Bandeirante do novo século. 

Sej;.~ dito, no entanto, sobre ele, num esforço de síntese, o que, 
de si mesmo, disseo-iinort;.~l Rui: estrenieceu a Pútria, viveu no traba
lho e não perdeu o ideal. 

Sala das Sessões. 19 de abrrl de 1978.- Hugo Ramo!>. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimentO lido, 
nos term~ do art. 245, § 1~. do Regimento Interno, será remetido à 
Comissão de Constituição e Justiça. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altevir Leal - José Guiomard - Evandro Carreira - Jarbas 
P:.1:.sarinho- Fausto Castelo-Branco- Virgílio Távora- Dinarte 
Mariz --Milton Cabral - Teotônio Vilela - Gilvan Rocha -
V:.Jscor1celos Torres- Hugo Ramos- Magalhães Pinto- Francq 
Montoro- Otto Lehmann- Lázaro Barboza- Accioly Filho -
Leite Chaves- Mattos Leão- Otair Becker- Paulo Brossard -· 
Tar~o Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hora do 
Expediente 

Passa.se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !<.>-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N'87, DE 1978 

Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento Interno, re
queiro im•ersào da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante 
do item n<.> 6, seja submetida ao Plenário em primeiro lugar. 

Sala das Sessões, 19 de abril de 1978..- Hchídio Nunes- Ita
mar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o re_queri
mento que acab:.l de ser lido. 

O Sr. HeMdio :'\!unes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador He1vídio Nunes, para encaminhar a votação. 

O SR. HEL \'(DIO NC~ES (ARENA- PI. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tendo em vista os precedentes, e uma vez que o Requerimento 
es:tá assinado pelos Líderes da Maioria e da Minoria. peço a V. Ex~ 
que- ilâote o processo slmbólldo de votação para esta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito o pionunCia--
mcnto da Liderança do MDB, relativamente à proposta do Sr. Sena
dor He1vídio Nunes, face ao requerimento assinado pelas duas Lide
ranças. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- A Liderança da Minoria 
está de acordo. 

O SR. PRESIDE!';TE (José Líndoso)- Em votação o requeri
mento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam,- queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- De acordo com a deli
beração do Plenário, submeterei ao Plenário, em primeiro lugar, o 
ítem 6 da pauta. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câ
mara n'~ 95, de 1977 (n" 3.396-B/77, na Casa de origem), que 
cria o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado do Acre, e dá outras providéncias, 
tendo 
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PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s U47eT.J48, de 
1977, das Comissões: 
- de Servi.,;o Público Civil; e 
- de Finanças. 

A matéria foi aprovada em primeiro turno, na sessão de 12 do 
corrente. 

Passa-se à discussão do projeto, em segundo turno. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) -
Encerrada. 
De acordo com a deliberação das duas Lideranças, e a jurispru

dência firmada jã por esta Casa, submeto o projeto à votação sim
bólica. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto apmmdu 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 95, DE 1977 
(N9 3.396-B/77, na Casa de origem) 

Cria o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re
gional Eleitoral do Estado do Acre, c dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. (9 Fica criado o Quadro Permanente da Secretaria do Tri
bunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, constituído dos cargos 
constantes do Anexo à presente lei. 

Art. 29 Aplicam-se ao Grupo-"Dire-ção e Assessoramento Su
periores do Quadro da Secretaria do Tribunal Region-al Eleitoral do 
Estado do Acre os arts. 59, 6<:>, Si> e 99 da Lei n9 6.081, de lO de julho 
de 1974. 

Art. 39 As funções integrantes do Grupo-Direção e AssístênêTa 
Intermediárias, necessárias aos serviços do Tribunal Regional Elei
toral do Estado do Acre, serão criadaS na forma do --art. 5'~ da Lei 
Complementar n~'IO, de 6 de m<tio de 1971, adotados os princípios 
de classificação e níveis de Valores vigorantes no Poder Executivo e 
dentro dos limites das dotações orçamentárias. 

GRUPO-A TIVIDADES DE APOIO JUDICIÁRIO 

N9 de cargos Categoria Funcional e Classe 

I 
2 
2 
5 
I 
2 
3 

1 
I 
3 

Técnico Judiciário, C 
Técnico Judiciário, B 
Técnico Judiciário, A 

Auxiliar Judiciário, B 
Auxiliar Judiciário, A 

A tendente Judiciário, C 
A tendente J udiciãrio, B 
A tendente Judiciário, A 

Código 

TRE-AJ-021.8 
TRE-AJ-021.7 
TRE-AJ-021.6 

.TRE-AJ-023.5 
TRE-AJ-023.4 

TRE-AJ-024.3 
TR&AJ-024.2 
TRE·AJ-024.1 

GRUPO.SERVIÇOS AUXILIARES 

N~ de cargos Categoria Funciontil e qasse 

I Agente Administrativo, C 
2 Agente Administrativo, B 
3 Agente Administrativo, A 
6 
3 Datilógrafo, B 
3 Datilógrafo, A 
6 

Código 

TRE·SA-80\.4 
TRE-SA-801.3 
TRE·SA-80l.2 

TRE·SA-802.2 
TRE-SA-802.1 

GRUPO-OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR 
N9 de cargos Categoria Funcional e Classe C6digo 

Contador, A TRE-NS-924.4 

Auditor, A TRE-NS-934.4 

Parágrafo único. 0 disposto no raput dos arts. 79 e 18 da Lei GRUPO-SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL E PORTARIA 
n'~6.082, de lO de julho de 1974, se aplica ao grupo de que trata este 
artigo. 

Art. 4~' O disposto nos arts. 39, 59 e 18, mput, da Lei n9 6.082, 
de 10 de julho de I 974, se aplica aos grupos de cargos efetivos do 
Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Elcitoraf do E'itado do 
Acre. 

Art. 59 Aplica-se aos servidores do Quadro Permanente da Se
cretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre. no que 
couber, o Decreto-lei n~' 1.461, de 23 de abril de l 976, com as alte
ruçõcs processadas pelo Decreto-lei J19 1.549, de 20 de abril de I 977. 

Art. 69 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publk:acão. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO Ã LEI N• , de de de 1977 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO ACRE 

Quadro Pern1anente 

GRUPO-DIREÇÃO E ASSESSOllAMENTO SUPERIORES 

N~' de cargos Denomina.,;ào Código 

Diretor TRE-DAS-101.1 

N\' de cargos Categoria Funcional e Classe 

I Motorista Oficial, 8 
2 Motorista Oficial, A 
3 
I Agente de Portaria, B 
1 Agente de Portaria, A 
2 

C6dlg~ 

TRE-TP.I201.5 
TRE-TP-1201.3 

TRE-TP-1202.2 
TRE-TP-1202.1 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se, agora, ao 
item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 4!, de 
1978, do Sr. Senado-r Louríval Baptista, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Fedem], das Ordens do Dia baixa
das pelos Ministros do Exército, da Marinha e da Aeronáu
tica, e pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, por 
ocasião do transcurso do 149 aniversário da Revolução. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transçrição. 
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E a segulnte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

EX~RCITO 

"Mais uma vez o Exército se une às demais forças vivas da 
nacionalidade para comemorar um aniversário da Revolução 
Dcmocrâtica de 31 de març-o de I 964. 

Quatorze anos já se passaram, e o que o Movimento realizou 
nesse período de tempo constitui a ce:rteza de um futuro mais 
w.diante e feliz. 

Grandes conquistas foram obtidas em todos os setores da 
atividade nacional, entre os quai::; deve-se ressaltar os da energia, 
transporte, saúde, comunicações e previdência social. Nossa econo
mia floresceu, apesar da innação e das dificuldades resultantes de um 
mundo instável, em desequilíbrio. 

Quem percorre o País, de Norte a Sul e de Leste a Oeste_, vê o 
progresso e a determinação do povo, que tem sabido corresponder 
aos apelos do Governo no sentido de vê-lo produzir mais e mais, 
melhorando suas condições de vida e engrandecendo o País. 

Para que estes objetivos fossem alcançados, muito concorreu o 
espírito de compreensão existente entre as Forças Armadas e os 
segmentos civis mais representaitvos de nossa sociedade, que conti
nuam unidos em torno do Presidente da República, o chefe incontes
te de todos os brasileiros, no firme propósito de, Sob um clima 
de ordem_c respeito e autoridade, proporcionarem a estabilidade tão 
necessária ;w nosso desenvolvimento. 

Cabe-nos, a nós do Exército, neste dia ~m que, hã quatorze anos 
passados, ajudamos o Brasil a se livrar do comunismo, meditarmos 
sobre os riscos que corremos naquela época e que ainda persistem 
nos dias de hoje e que, por isso mesmo, nos aconselham a dedicarmo
nos inteiramente às nossas atividades profissionais, cumprindo o nos
so dever sem transigências, pois a nossa consciência indica que o 
cumprimento do dever não admite condições e que somente por 
intermédio dele estaremos a salvo daqueles risc:os. 

Em sendo assim, estaremos aptos a ser, com as demais Forças 
Armadas, os guardiàes da Revolução de Março de 1964 e dessa 
forma, proporcionar ao Governo as condições necessárias à conquis
ta e manutenção de objetivos vitais, como o desenvolvimento e a 
democracia responsável, pois estes sim, refletem as verdadeiras 
aspirações de todo o Povo Brasileiro. 

Meus comandados! 
Esta Ordem do Dia deve ser compreendida como uma mensa

gem de fé e de esperança. 
Fé e esperança de que o Brasil encontrará afinal e em definitivo, 

os verdadeiros rumos que o conduzirão, ordeira e democratica
mente, sem lutas de classes estéreis e desnecessárias, a um glorioso 
porvir. 

Porvir que abrangerá toda a Nação Brasileira - sem distinção 
entre civis e militares - sob a inspiração constante dos mes_mQs 
ideais de "Desenvolvimento e Segurança" I:J.uc a galvanizaram em 31 
de marco de 1964." 
Brasília~ DF. 31 de marco de I 978 

General-de-Exército, Fernando Belfort Bethlem, Ministro do 
Exército. 

MARINHA 

"O Bmsil comemora o 14~-' aniversário da Revolução, marco de 
liberdade c de afirmação da. pujança naciOnal. 

Movimento surgido contra a tentativa de implantar no 
Continente o comunrsmO internacional, teve irrestrito apoio no senti
mento democrático dos brasileiros. 

O P:1ís era então conturbado por greves e manifestações de 
agitadores alienígenas, ora acobertados por deni"agogõs, ora· apoia
dos por aproveitadores, ou ainda tolerados por indecisos. omissos e 
covardes. 

o~ desm_a_n_d_os de governantes, incapazes ou corruptos nos 
conduliam a um desgaste psicológico e material, só comparável ao 
decorrente das mais cruéis catástrofes. 

Nos quartéis e navios, escolhidos. como objeti .. os prioritários 
da subversão, foram atacados os valores essenciais da vida militar: a 
hierarquia, a disciplina e o devotamento ao dever. 

Configurava-se o quadro sombrio das incertezas, com a 
abertura à sanhu de aventureiros apátridas. 

Quando tudo parecia perdido, a reação das Forças Armadas, 
fundamentada no patriotismo dos que labutam em todos os setores 
da Nação, bloqueou a açào dos baderneiros. _ 

A normalidade_ pública e a pacifi(;ação social logo permitiram 
iniciar-se trahalhu ahnegado. gera~or de_ponderáve_is benefícios, que 
somente os fa<.:dosos tentam negar. 

A situação presente bem rcnete o progre..<;SO a que só um ptrís po
líticaJ~l!.:nte forte e_ economicamef!te estável pode almejar. 

Fruto das conquistas tecnológicas e sociais do período revolu
t:ionúrio. pode-se çonslatur. na Murinha. acentuada modernizaç-ão 
do:. meios nuLuantes c crescente nacionalização de equipamentos 
que. somad~ts ao esmero n;1 formação de pessoal especi:::~lizado, confe~ 
rem-nos notável gruu de- prontifkaçào operativa. 

A Armada forte, coesa, e disciplinada, é, acima de tudo, símbo
lo da individual, em proveito do bem coletivo. 

Não nos ilud:!mos, pois, com as pregações oriundas dos que ou
trora foram os agentes da desordem e hojõ se escondem em ardilosos 
disfarces. Daqueles que. ~vb a égide da permissividade, pregam a 
descrença nas autoridades e a falência ·do regime constituído. A eles 
repeliremos, com vigor. 

Os_ ~IJmens do mar, com seus irmãos de armas do Exército e da 
Aeronáutica, permanecem vigilantes às aspirações nacionais, fiéis à 
missão que lhes cabe na defesa da ordem, da unidade e da soberania. 

Sob u firme direção do Presidente Ernesto Geisei, imbuídos da 
responsabilidade perante as gerações futuras, e com ilimitada dedi
cação, teremos todos uma Nação livre, próspera e ordeira". 

GERALDO AZEVEDO HENNING 
Ministro da Marinha 

AERONÁUTICA 

.. A palavra de ordem, que no momento exige, é reflexão, pois 
não será no açodamento dos inconseqUentes, nem, tampouco, na 
euforia çlos oportunistas, que haveremos de encontrar o melhor cami~ 
nho para os dias que estão por chegar. 

Enganam-se os que julgam que estamos vivendo uma fase de 
revisionismo, a semelhança dos Estados totalitários, onde o herói de 
ontem é o iriiinigd público de hoje. O que vislumbramos, agora, são 
as condições propícias para a consolidação dos ideais primeirOS e 
permanentes do movimento democrátiCo de março de 1964. 

A marcha, para estes objetivos, dificultada ~qui e ali pelo radi
cãlismo de alguns. teve sempre um rumo claro e definido. 

Apontar erros, identificar excessos, justificar atitudes é a essên
cia do próprio regime, mas as decisões_são presas ao tempo, e ao país 
que somos em nada se assemelha ao que éramos. 

Preocupa-me a mocidade. em especial a da Força Aérea Brasilei
ra. porque esta há de continuar a caminhada com uma noção precisa 
e equilibrada do- qUe-passamos e vencemos. 

Que não se negue ao Movimento de 1964 o seu sentido democrá
tico e' muito menos o engajamento popular no episódio, O clamor 
público é um dado que não pode ser esquecido por todos aquele..<; 
que, com isenção, pretendam entender a participação militar naque
les dias críticos. 

Saibam os mais jovens que, de todos os segmentos da sociedade 
brasileira, partiram inúmeras advertências e que, nos momentos 
mais crfticos. tudo foi feito para preservar as instituições. 

Quan"do nada mais restava senão o caos, em todos os campos da 
vida nacional. quando a autoridade, a moral e a razão jã haviam 
ab<J.ndonado a Dir~ào do País, eclodiu a Revolução. 

E esta Rcvoluçà9, para atingir a plenitude dos ideais propostos, 
hoje tão próximo~. espera e conta com a disciplina, o valor e a co
ragem da :-.ua Força Aérea." 
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ARA RIPE MACEDO 
MINISTRO DA AERONÁUTICA 

Estado Maior 

"Comemoramos nesta data o 149 aniversário da Revolução De
mocrática de 31 de março de !964. 

Ao rememorarmos os fatos que a antecederam, com tristeza 
constatamos a existência de um clima de insegurança e franca subver
são da ordem em setores vitais da vida nacional. Por isso, fazendo·se 
eco dos sentimentos de seu povo, as Forças Armadas assumiram 
com desassombro as responsãbilidades que lhes cabiam em tão grave 
emergência para a naÇão. 

Fácil torna-se rever nos documentários da época o inequívoco 
júbilo com que as populações saíram às ruas, para saudar e levar seu 
apoio à vitória do movimento civil e militar, -

A Revolução vitoriosa investiu·se no exercício do poder e se legi
timou por si mesma editando o Ato Institucionaf que nianteve a 
Constituição e o Congress-o. ---

A 9 de abril o Congresso Nacional elegia Presidente da Repú
blica, o Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, a quem 
tanto o Brasil ficou a dever. Não foram poucas as dificuldades que te
ve de vencer. A situação do pals era das mais delicadas. A inflação 
atingia índices alarmantes, as emissões de papel moeda eram astro
nómicas, o comércio de exportação desaparecia estrangulado, os ta
belamentos e subsídios aumentavam a inflação e os deficits torna
vam-se crónicos. O sacrifício exigido gerava descontentamentos. 

Eleito pelo Congresso toma posse seu sucessor, o Marechal 
Costa e Silva, sob a êgide da Constituição-dC 1967, instrumento efn 
que se deposituv:.~m esperanças da institucionalização e ordenação 
jurídica do processo revolucionário. Os fatos que lamentavelmente 
se sucederam, trazendo novamente condições de contestação e 
agitação, levaram o Governo a tomar medidas acautetadoras da 
tranqUilidade pública. 

O afastamentO do Presidente, por motivo de saúde, deu lugar a 
instalação de Junta Militar, que enfrentou momentos dlfíceis no 
campo político, logo superados com a eleição e posse do Presidente 
Emílio Garrastazu Médici, que conseguiu restabelecer a ordem e 
retomar o caminho do desenvolvimento. 

Para a Presidência do 49 Governo da Revolução foi C:Ieito o. 
General Ernesto Geisel que assegurou a açào política e administra
tiva que se vêm desenvolvendo sem desfalecimentos desde 1964. 
Enfrentando com coragem a crise do Petróleo, com todas suas 
nefastas conseqüências, conseguiu equilibrar nosso crescimento, 
evitando uma recessão que seria desastrosa. Ampliou os programas 
de educação, saúde pública, habitação e previdé:ncia social, 
renetindo a sempre presente preocupação do Governo com o bem
estar do homem brasileiro- fim e meta de todo o desenvolvimento. 
A par disso, põe em andamento seu projeto poHtico de aperfeiçoa
mento de nossas instítiifçOe"Se prepara as eleições gerais. 

Silenciosas e vigilantes as Forças Armadas zelam pela manuten
ção da ordem cumprindo sua missão constitucional e se dedicando 
aos seus misteres profissíofiais. 

E assim, com júbilo e alegria, e com fê inquebrantável no Brasil, 
que comemoramos hoje o transcurso de tão significativa data, marco 
decisivo de nossa arrancada rumo à conquista do lugar que noS reser
va a História. 

Tácito Theophilo Gaspar de Oliveira - Ministro Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. Será feita a transcrição. 

E o seguinte o discurso proferido pelo Sr. -Ministro loelmir 
A raripe Macedo: 

"Na simplicidade de soldados entre soldados aqui estamos, 
Senhor Presidente, para saudar, na pessoa de Vossa Excelência, a 
passagem do 14~' aniversário da RevoluÇão democrática de 31 de 
março de 1964, 

Falam, em nossas palavras, as Forças Armadas do Brasil, e esta 
honrosa delegação ê, para o Ministro, uma alta distinção e, para o 
militar, algo maior do que supunha merecer. 

A presença de altas autoridades civis empresta ao momento um 
significado ainda maior, pois a Revolução, sem pertencer'a ninguém, 
é uma conquista de todo o povo brasileiro. 

o progresso é a tmagem física do conhecimento e esta é â razão 
superior do homem no mundo. A história da ReVolução brasileira, 
nestes quatorze anos, é uma história de ordem e progresso. Ordem 
que restaurou a confiança coletiva nos destinos da pátria, progresso 
que se manifesta em todoS os campos da vida nacional. 

O sentido ideológico do movimento foi sempre o de preservar a 
democracia e, mesmo nos momentos críticos, quando a insensatez de 
poucos colocava em risco o trabalho produtivo de muitos, mesmo 
nas horas incertas, que exigiram a:ções enérgicas e imPoPulares, os 
chefes revolucionários jamais perderam a fé na víabilidade dos prin
cípios da Revolução. 

Um caminhar comedido e seguro, que sem negar o passado tem 
os olhoS no futuro, um caminhar consciente dos riscos e das alterpati
vas, um caminhar de quem sabe que o valor da liberdade está na 
razão direta do valor dos que a possuem. Eis, em sfntese, a marcha 
do processo revolucionário brasileiro. 

Senhor Presidente: 
Nesta hora decisiva para os destinos do País, o povo brasileiro 

e, em particular, as Forças Armadas confiam no discernimento, no 
equilíbrio e na capacidade de Vossa Excelência, na condução dos des
tinos deste País. 

Agradecendo a presença com que nos honra, bem como a das 
demais autoridades, peço que me acompanhem erguendo as nossas 
taças, num brinde ao nosso preclaro comandante-em-chefe- ~resi

dente Ernesto Geisel- pelos êxitos da Revolução alcançados no seu 
Governo, malgrado os fatores adversos da conjuntura mundial." 

E o seguin/é' â discurso proferido pelo Senhor Presidente 
Erne.1·to Geisel.' 

"Meus Seu h ores, 
"Reunidos eminentes civis - integrantes dos três poderes do 

Estado, da superior direçào do partido governamental e presidentes 
de confederações de empri:gados e empregadores- juntamente com 
ultos l:hefes milittU"cs das Forças Armadas numa companhlt.~ amiga e 
solidária, comemoramos mais uma vez a data do aniversário de nos
sa Revolução. 

"Agrudeço ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Aeronáutica 
a iniciativa de tão bela festa de congraçamento e as palavras_gene
rosas e estimulantes. 

"Nesta oportunidade. é-me também grato dirigir a palavra não 
só aos presentes, mas a todos os brasileiros que me possam ouvir, 
especialmente aos inúmeros companheiros- tanto militares, como 
civis - responsáveis, como nós, pelas jornadas memoráveis de 
m:.~rço de 1964. 

Vot<lçào, em turno único, do Requerimento n" 44, de "Quatorze anos já transcorreram. Bem vale volver olhos àquele 
1978, do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcri- passado que, aos poucos, se esvai da memória, confundido, além do 
ção, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos mais. pc-la atoardu mistificadora dos qu_e hoje não trepidam em fazer 
pelo Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel praça de demácratas ·autêntiCos e até progressistas. quando busc:.l~ 

e ~elo Min~stro d~ Estado da Aeronâu~ica, _Tenente-Bri?a- ~vam, então,~ yi~~a ... t~~-~·~~~1?;?,·, ~~- dy':'ago
delro Joelm1r Aranpe Macedo, em solemdade comemoratiVa- ·~~Ô~ e a,-1!1stfto11" 'à dJtadu
ao \49 aniversário da Revolução. m, ou personalista ou sectária, de seus sonhos, sob a figura de uma 

·-·~. 
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República sindicalista que nem seria República, nem paderia chegar, 
jamais, a ser a sindicalista. 

"Quem não viveu aqueles longos dias de preocupação e de 
insegurança, de aflição e temor pelo futuro da Pátria, busque infor~ 
mar~se da verdade. 

"Era a véspera do caos nacional, se não o próprio caos, em que 
já ameaçava dissolver-se, inclusive, coesão militar, abalada 
solertemente pela forte infiltração de uma esquerda militante e sem 
escrúpulos. 

"Em defesa das instituições e, pois, do regime, inobilizou-se a 
nação - homens e mulheres. Nas cidades e nos campos, e, força 
Forças Armadas à frente, pôs fim à subversão comandada desde o 
alto do Governo. 

"Iniciou-se, a seguir, a penosa tarefa de reconstrução e desen
volvimento, a partir da restauração da ordem pública. 

"O progresso, em todos os setores da vida nacional, de longa 
data bloqueado, foi retomado. 

"Muito havia, entretanto, por fazer-se. 
.. 0 combate à subversão sempre ressurge, inclusive sob a forma 

de seqilestros e guerrilhas, e à corrupção que até como instrumento 
dos mais úteis lhe servia; a luta incessante para promover o desen
volvimento econômico, s_ocial e poHtico, modernizando o País: o 
ingente esforço cm prol da inadiável melhoria da qualidade de vida 
de uma população vasta, com índice muito elevado de crescim_ento; 
a construção acelerada de uma grande Naçã_o que viesse a ocupar o 
lugar que lhe cabia como nova potência emergente, no concertO mun
dial - foram grandes desafios enfrentados, decisivamente e com 
êxito, pelos Governos revolucionários. 

.. Não vale aqui recordar, novamente, toda a grande obra que a 
Revolução jã realizou. 

"Mencionada muitas vezes, consta abund"antemeil.te, em 
documentos oficiais, relatórios e mensagens, mas está viva, também, 
de forma muito nítida, na consciência de nosso povo que, como 
partícipe, sente e acompanha com interesse a evolução nacional. 

••f:: -iildlscutível que durante estes anos de labor e de luta, um 
admirável legado de progresso se construiu para o Brasil - um País 
que, de fato, como já disse alguém -"Existe hoje no mundo". 

.. A Nação vive em ordem, voltada para o árduo trabalho de 
continuar a construir o se-u futuro. 

"Dominado o terrorismo irresponsável e sádico, que para ou
tras plagas se deslocou - embora subsistam ainda e, aqui e acolá, 
brotem novos surtos de um espírito subversivo ínlpenitente e dis
soeiador, e tornada bem mais eficiente a atuação da~ organizações 
policiais da. União e dos Estados, já estão podendo as Forças 
Armadas concentrar-se em seus múltiplos afazeres profissionais, 
mantendo-se vigilantes e unidas para qualquer emergência mais sé
ria, sem o desgaste continuado de um pennanente engajamento cm 
operações de segurança nos mais diversos quadrantes do Território 
Nacional. 

.. Em todo esse processo, indubitavelmente, houve avanços 
expressivos, mas, também, houve por vezes recuos, decorrentes do 
problema~ específicos, de natureza interna, e, em grande escala, da 
interdependência, cada vez maior, em nossas relações com o exterior. 
Daí, sofremos impactos que tiveram renexos certamente negativos 
no desenvolvimento_ político. 

"Por outro lado, defrontamo-nos com dificuldade_s de monta na 
área econômica, trazendo conseqilências danosas, notadamente no 
balanço de pagamentos e na inflação, que repercutiram na vida do 
País, mas que já estão satisfatoriamente controladas. 

"Estamos agora em vias de dar importante passo à frente em 
nosso desenvolvimento, atendendo ao compromisso original da 
Revolução. Tratcí longa e franc:.~mente desta questão em discurso 
que proferi a I Q de dezembro do ano passado aos dirigentes nacionais 
e estaduais da ARENA, discurso do qual me permito aqui 
reproduzir os seguintes trechos: 

··o momento político que vivemos está em franca evolução -
as perspectivas se diversificam e se tOrnam mais amplas e as 
conseqüências, por certo, serão de natureza e relevo diferentes." 

"E que muito outro é este Brasil de fins de 1977, quando as 
realizações alcançadas pela Revolução e o promissor panorama na
cional geram novas espe-ranças e estimulam a imaginação." Não há 
dúvida, presentemente, quanto à aspiração de muitos sobretudo nos 
selares mais esclarecidos e afirmativos da nação no sentido de 
aprimorada institucionalização dos ideais democráticos que h~ 13 
anos, com o mais caloroso e íncli-.cutível apoio de todas as camadas 
populares, inspiraram o Movimento de 1964. 

"Para tanto, cogita-se de pôr um termo as Leis de Exceção, 
necessárias em algumas fases de nossà transição revolucionária mas 
que, com a evolução pacífica da vida nacional, já se podem tornar 
dispensáveis, substituindo~as por adequadas salvaguardas co_nstitu
cionais que permitam garantir a manutenção e o melhor 
funcionamento do regime democrático e a ordem. Quer-se, assim, 
que a segurança do Estado, a segurança da sociedade disponham de 
instrumentos de defesa eficientes e prontos, mas que não se sac_rtfi
quem, alêm dos limites mínimos em cada caso reconhecidamente 
indispensáveis e justos, as liberdades e a própria segurança 
individual do cidadão" . 

"Nesse tema que se situa no âmbito bem geral de .toda a ética 
governamental, o propósito de meu Governo foi sempre definido. 
Definido e claramente expresso.'' 

"Tais conceitos são atuais e tradu?:em o firme propósito que nos 
animã e que, mereê de Deus, levaremos a bom tempo. 

"E necessário, contudo, que se contenha todo o excesso 
condenável, toda a precipitação, por si mesma desastrosa. 

"Ncçessário é, também, que nos empenhemos na criação de 
instituições democráticas que sejam autênticas. 

"Realidade, e não artificiosas cópias colhidas alhures, para que,
ao invés de apenas aparentes e falsas como sempre foram as que 
tivemos ao longo de nossa história, sejam yorazes e atuantes. -

"Guardemos-nos,- pois, do populismo demagógico, hipócrita e 
irresponsável, bem assim dos utopistas da "democracia plena" e de 
um liberalismo já ultrapassado. 

"Guardemo-nos, também, de todos os radicais__,_tanto da direta 
como da esquerda, bem como dos oportunistas de todos os matizes 
que ora estão à direita, ora se mostraram à esquerda, extremados 
sempre. 

"Guardemo-nos dos mistificadores, malabaristas das palavras, 
cuja semântica distorcem para seu interesse próprio, quando não 
mesmo apenas pelo prazer de confundir e a volúpia de intrigar. 

"lndenes à ação deletérea de todos__ esses criadores do caos edis
seminadores da cizania, haveremos, com o apoio e solidariedade 
conscientes de todos os bons brasileiros, a colaboração permanente e 
imprescindível do nosso partido político e a vigilância atenta das 
For~;:;$ ArmLJdas, de prosseguir na obra graciosa de construção do 
Brasil de amanhã, sob a inspiração dos mesmos ideais alevantados e 
nobres que animaram a Revolução de 31 de março de 1964. 

"Ã vitória plena desses ideais, em prol de nossa Pâtria e do bem
estar de todos os brasileiros, ergamos nossas taças prezados 
companheeiros de luta. 

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

Votação, em primeiro turno, do Projeto" de Lei do 
Senado n'? 237, de 1976, do Sr. Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos 
jurídicos do Pais, da disciplina "Direitos Humanos 
Fundamentais", tendo 

PARECERES, sob n'?s 405, 406 e 751, de 1977, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Educação e Cultura- IQ pronunciamento: favorá· 
vel, com voto vencido do Sr. Senador Cattete: Pinheiro e voto 
vencido, em separado, do Sr. Senador Otto Lehmann; 2\' 
pronunciamento (recxame solicitado em Plenário): contrârio, 
com voto vencido dos Senhores Senadores Evelásio V_ie_ira e 
Ada!b~rto Sena. 
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A matéria constou da Ordem do Dia da ~essào anterior, sendo a 
votação adiada por falta de quorum, 

Em votação. 

O Sr. Mauro Õenti~i(fes (MDB - CE) - Pt:ço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar a votução. 

O SR. PRESIDENTE (Jõ-sé Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador Mauro Benevides, para encaminhar a votação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Para encaminhar 
a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: · · 

Mais uma vez é oferecida ·ao Senado a oportunidade de se 
manifestar em torno do Projeto d"e autoria do nobre Senador Itamar 
Franco, que objetiva iiltroduzir a disciplina "Direitos Humanos 
Fundamentais" no ensino jurídico brasileiro. 

Acredito que por esta tribuna jâ passaram -quaSe -todos os 
Representantes da Bancada do Movimento Democrático -Brasileiro, 
que buscaram sensibilizar, com argumentos convincentes, a 
Representação da Maioria, a fim de lcv6.-Ja a acolher a propo~içào de 
iniciativa do ilustre RepreSent:.ú1te de Minãs Gerais. 

Ao tramitar, na Corrifsosãó de Constituição e Justiça, ·recebeu o
projeto parecer favorável quanto à sua constitucionalidade e juridíci
dade, graças à manifestação lúcida e douta do Senador Helvídio 
Nunes, no que foi acompanhado pelos integrantes daquele 
Colegiado Técnico de nossa Casa. -" 

Na Comissão de Educação, porém, o projeto sofreu embargos, 
especialmente por parte do nobre Senador Otto Lehmann que, em 
voto circunstancia.do, procurou se insurgir contra o Projeto de 
autoria do nobre Senador Itamar Franco. E o representante de São 
Paulo, nas considerações que expendeu, procurou demonstrar a ine
xeqüidade da iniciatíva- Iúilna-rFranco, uma vez que, dificilmente, se 
poderia promover a alteração da estrutura curricular das faculdades 
de Direito do Pais. - -

Um outro argumento destacado, expressamente, pelo Senador 
Otto Lehmann diz respeito à inserção, no âmbito de atribuiçõCs do 
Conselho de Direitos Humanos, do assunto objeto da proposição do 
representante das alterosas, quando é sabido, Sr. Presidente, que o 
Conselho, há vários anos, não se reüne, em que pesem as "reclama
ções que têm ocorrido na tribuna desta e da outra Casa do Congres
so Nacional. 

No que tange a essa argUição de inexeqUibilidade da iniciativa 
do Senador Itamar Franco, desejo, hoje, reportar-me a este aspecto 
informandO ao plenário da ex.istencia de Uma iniciativa na esfera da 
Universidade de Pernambuco, da qual tive ciência através de ofício 
do Professor Sebastião Barreto Campelo, nome dos mais ilustres da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal daquele Estado e cuja 
atuação, em defesa dos interesses nordestinos, o tem projetado a pon
to de situá-lo, hoje, como Secretário Geral do Centro de Estudos do 
Nordeste. 

Segundo o professor Sebastião Barreto Campelo, na Faculdade 
de Direito de Recife vem de ser instituída a disciplina: "Incentivos 
Fiscais". Nesta disciplina acha-se caracterizado como objetivo pri
mordial, o estudÔ e análise dos principais incentivOs fiscais conce
didos a empreendimentos de interesse para o desenvolvimento 
nacional, regional, estadual e municipal. Aí se seguem, Sr. Presi
dente, especificadamente, todos os itens dessã -nova disciplina que 
passa a integrar o currículo da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Pernambuco, no curso de gradução. 

Ora, Sr. Presidente, se na Universidade Federal de Pernambuco, 
sem maiores dificuldades, se consegue implantar a disciplina "In
centivos Fiscais", por que se alegar, como já se fez nesta Çasa, tantas 
dificuldades para admitir·se a prOpcisiÇãci Hamar Franco, que tem 
por escopo fundamental a implantação dessa nova cadeira de "Di
reitos HLtmanos Fundamentais", 110 ensino jurídico b~asileiro? 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V. Ex• me pÚmite· um 
aparte? 

O slf: PRESIDENTE (José Lindoso)- V. Ex• sabe que oRe
gimento não permite aparte no encaminhamento de votação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB CE) - Acredite, 
nobre Senador Marcos Freire, que a interferência de V. Ex• nesse en
caminhamento de votação, se o Regimento o permitisse, seria da 
maior importância, porque- V. Ex• integra, como professor dos mais 
brilhantes, o corpo docente da Universidade Federal de Per
nambuco. E com a sua clarividência e o seu descortino, certamente, 
traria novas luzes para convencer a Bancada da Maioria a admitir o 
projeto de autoria do Senador Itamar Franco. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, minha presença na 
tribuna, neste instante, trazendo, assim, mais um argumento em 
favor da proposição do ilustre representante de Minas Gerais, é para 

- tentar sensibilizar a Bancada majoritária e levá-la a acolher esta pro
posição, que vem tendo a mais ampla repercussão, não apenas nos 
círculos jurídicos mas, igualmente, junto a todas as outras correntes 
do pensamento brasileiro. 

Aqui fica, também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o meu apelo 
à ilustrada representação da Aliança Renovadora Nacional, nesta 
Casa. (Muito bem!) 

O Sr. Orestes Quéreia (MDB- SP)- Sr. Pr~idente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Orestes Quércia, para encaminhar a votação. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP. Para encaminhar a 
votação. Não foi revisto pelo orador.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Ocupo a tribuna mais com o objetivo de deixar, também, uma 
rápida palavra minha gravada com respeito a este importante 
assunto, do que com a intenção de conseguir convencer quem quer 
que seja, porque sei que, nesta altura, as posições estão definidas. 

Não é demais, Sr. Presidente, lembrar mais uma vez que, infe
lizmente, em razão das restrições, impostas pdo sistema jurídico ao 
Legislativo, neste País; e, ainda, pela pouca vontade com que se trata 
de assuntos no Congresso, nós estamos impeatdos, por aSsim dizer, 
Sr. Presidente, de realizar a nossa contribuição legislativa. O 
Legislativo impedido de realizar a contribuição legislativa. 

Infelizmente, Sr. Presidente, nós lembrávamos ainda hoje de manhã, 
na reunião da Comissão de ConstituíÇão e Justiça, que, com 
exceções raríssimas, não se consegue nesta e na outra Casa congênere 
a aprovação de um projeto de lei. O Legislativo não consegue dar a 
cõntribuição legislativa ao desenvolvimento da Nação brasileira, e 
este projeto do eminente e combativo Senador mineiro Itamar 
Franco, que poderia vir a ser uma contribuição efetíva ao ensino 
jurídico em nosso País, pelo que se percebe não vai ultrapassar as 
barreiras da intolerância, ou da pouca vontade. Seria falar de corda 
em casa de enforcado, Sr. Presidente, tratar do assunto direitos hu
manos? Qual a dificuldade para a Faculdade de Direito, que produz 
uma matéria de incentivos fiscais, produzir uma matéria de in
centivos humanos? 

Sr. Presidente, eu pretendia tão-somente deixar marcada a 
minha posição. Jul~o o projeto oportuno, que poderia ser muito útil, 
pelo menos, Sr. Presidente, poderia ser encaminhado se aprovado ao 
Poder Executivo, para que o Ministério de Educação e Cultura tives
se oportunidade de se manifestar a respeito. Mas, infelizmente, a 
Maioria no Congresso, a maioria no Senado impede. Não se sabe 
porquê. Não se diz qual a razão. Não se justifica nada que a respeito 
do fato possa impedir a contribuição do Poder Legislativo à legisla
ção nacional. 

Era o meu ponto de vista que eu gostaria de deixar nos Anais da 
Casa, a respeito de tão importante matéria e de tão· interessante 
assunto. (Muito bem!) 

O Sr. Oirceu Cardoso (MDB - ES) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES, Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Governador: 

Atuado por notícias que nos dão V. Ex~ como escolhido da 
primeira fornada de governadores que o SenadO __ Q(e_receu ao Pais, 
desculpe-me V. Ex• por tê-lo tratado como governador. De fato, ê 
um tratamento que não desonra nem desmerece V. Ex•, que pode 
bem ser o Governador do Senado e o Presidente do Amazonas. 

Sr. Presidente, de longa data, na tua! Sessão Legislativa, vem o 
projeto de autoria do nobre Senador Itamar Franco, que cria uma 
cadeira de Direitos Humanos no curso de Direito. Ouvimos aqui da 
ilustre bancada da ARENA, objeções a esse propósito do ilustre Se
nador por Minas Gerais. E as objeções que ouvimos são de duas na
turezas: uma que a carga horária das matérias -de DireitO -não permi
te a criação da cadeira de Direitos Humanos, porque toda ela se acha 
tomada pelas atuais cadeiras do curso. Argumento que não convence 
ninguém, nem aqueles que passaram pelas faculdades de Direito, 
nem os que cursaram os bancos acadêmicos, nem os que freqUenta
ram os cursos secundários, nem os que tiveram nas carteiras de curso 
primário, nem os que freqUentaram, também a horas tardias, o curso 
do MOBRAL. Não há receptividade possível o argumento de que 
não há horas para se criar a cadeira de Direitos Humanos. 

Outro argumento que-- t::~mbém ouvimos da Bancada da 
ARENA é de que já existe, no Curso ou na Cadeira de Direito 
Constitucional e de Direito Internacional Público, como um de seus 
capítulos de maior relevo, o estudo dos Direitos Humanos. 

(Assume a Presidência o Sr. Mauro Benevides.) 
Então, Sr. Presidente, quero trazer a contrariedade do MDB a 

esse argumento; uma contrariedade áspera que faz o Presidente 
abandonar a Presidência d::~ Mesa para não ouvir as nossas objeções: 
Portanto, não é o Presidente de todos nós, é o Presidente de alguns, 
como também não vai ser o Governador de todos de tá do 
Amazonas, maoc; de ::~lguns. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Dirceu Cardoso? 

O SR. PRESIDENTE {M::~uro Benevides) - A Presidência 
esclarece ao nobre Senador Osires Teixeira que a proposição jâ se 
encontra em encaminhamento de votação, sendo portanto vedado, 
por força do Regimento, qualquer interferência ao oradOi:-

0 Sr. OsiresTeixeira (ARENA- GO)- Muito obrigado, Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- A nobre Bancada 
da ARENA está em jejum, Sr. Presidente, em matéria regimental. 

Sr. Presidente, sabemos nós que o século XVII! se caracterizou 
pela reminiscência das lutas pelos direitos civis. O século XIX se 
caructerizou pelas lutas dos direitos políticos e o século XX, o nosso 
século, se caracteriza pela discussão e o estudo dos direitos sociais. É 
uma gradação, desde os direitos civis do século XVIII aos direitos so
ciais do século atuaL 

Para o filho do pobre sentar-se na mesma sala de aula com o 
filho do rico ou do nobre de então, séculos e séculos se passaram na 
história do homem. Nos primeiros séculos da escola, não tinham 
iguais direitos de sentar sob o mesmo teto, na mesma sala da mesma 
escola, o filho do rico e o filho do pobr~. Houve naqtiCf<i época, Sr. 
Presidente, senadores desesperados ou homens públicos deses
perados çomo nós, que lutaram para que fosse reconhecido o direito 
do filho do pobre sentar na mesma sala de aula do filho do rico. 
Séculos se passaram até que um dia a escola recebeu a ambos, a 
alunos do mesmo curso, ouvindo a mesma aula do mesmo professor. 

O direito do trabalho, essa conquista imensa, Sr. Presidente, 
atravessou séculos de duração de ativldade de luta, até os dias de 
hoje em que se reconhece o direito do trabalho a todas as classeS-não 
como um ordenamento da pobreza, mas como :1 capacidade de viver 
de cada homem, de cada .:idudtío, 

O direito deveria ser uma infinidade de direitos, tanto assim que 
os Direitos Humanüs constam da nossa Constituição - a famosa 
outorgada. Constaram os Direitos Humanos de todas as Constitui-

çÕes _brasileiras._ Constam de todas as constituições sul-americanas, 
de todas as constituições dos paises livres do mundo, porque é uma 
conquista dos homens que lutaram, que sofreram, que deram de si 
para que se inscrevessem nos textos constitucionais esses princípios 
eternos pelos quais o homem se tem sacrificado e lutado. 

Sr. Presidente, estamos lutando e as conquistas não se fazem 
num dia. São homens e homens que lutam. se sacrificam e levam os 
seus princípios até determinada hora, quando morrem, cessam suas 
atividadCl:i e, então, outros homens os substituem nessa luta, nesse im
pulso até esse princípio ser declarado vitorioso. 

Nós seremos cinzas, Sr. Presidente, alguns não serão nada na 
ri-lemória dos homens, quando aqui, neste Senado, um senador 
qualquer do Partido que vai surgir depois de 15 de novembro, 
dissolvido o muior Partido do Ocidente, como na declaração lapidar 
do nosso Líder, um Senador qualquer vai proclamar um dia que uma 
Bancada do MDB lutou desesperadamente pela criação da cadeira 
de Direitos Humanos nos cursos jurídicos do P::~is. (Muito bem!) Co· 
mo já aqui prodamamos, uma Bancada recusou o seu voto na cria
ção de urpa cadeira cujos estudos jâ constam das cadeiras de Direito 
Constitucional e Direito Internacional Público e o Presidente aban
dona a Presidência da Casa para não ouvrr inais estas coisaS, para 
não ouvir a banda passar ... 

Sr. Presidente, assim tem sido na história da evolução humana, 
são ondas e ondas de homens que se substituem." As últimas contarão 
as vitóriaS das primeiras ondas, mas todas terão contribuído para 
que isso se constitua um dia num princípiO abroquelado na Constitui· 
ção. Há uma cadeira criada nos cursos jurídicos do País. Porque, Sr. 
Presidente, no Brasil está na Constituição, está na discussão dos 
bispos. n<! Conferência Nacional dos Bispos, a história· dos Direitos 
Humanos. Está na Ordem dos Advogados do Br::~sil, nas suas 
assembléias, a discussão dos Direitos Humanos. Está nos estudantes, 
que deixam em caso o seu livro fechado, deixam a sua página 
dobrada c partem para a luta. até para morrer. Também falam eles 
de Direitos Humanos:Os operários falam de Direitos Humanos. Os 
militares falam de Direitos Humanos. Nós falamos de Direitos 
Humanos. E por que, então, não se quer críar a cadeira de Direitos 
Humanos? 

A cargu horária permite, Sr. Presidente, Dentro da cadeira de 
Direito Constituciorial, há m::~is na carga de horas, do capítulo de Di
reitos Humanos se reserva uma quantid::~de de homs bastante para se 
criar uma cadeira obrigatória. Não vai infringir nem deixar de ser Di· 
reito Constitucional a cadeira ora existente com a criaçtlo da cadeira 
cm que há de se ministrar Direitos HUmanos. 

Port::~nto, Sr. Presidente, não podemos compreender essa 
obstinada resistência da ARENA à criação de uma cadeira ·que vai 
tratar de um assunto que figura na nossa Constituição, que ê uma 
garantia constitucional. É o direito de propriedade. E o direito de 
pensamento. ~o direito de crença religiosa. É o direito da liberdade 
de Imprc:nsa. É o dire"ito ao habeas corpus. É o- dtreito aÕ- mã.ndado 
de segurança. Estas são as garantias que a Constituição deveria e 
deve dar a todos os cidadãos que vivem neste País. 

Não compreendemos a resistência - uma- resistência deses
perada- da ARENA à votação dessa cadeira, que existe em todas 
as conversas, em tod::~s as assembléias políticas, nas assembléias dos 
bispos, nas poucas assembléias de estudantes que se realizam nesta 
Pátria, na discussão na Escola Superior de Guerra, onde se reúnem 
civis e militares para traçar planos para o País. Existe em toda parte. 
Só não existe na boa vontade da ARENA, que resiste desesperada
mente à criação dessa cadeira. 

Nós, do MDB, continuaremos na luta ainda por quatro anos, 
mas--iriuitos d_os SenadOres que ali se sentam, que- resistem à criação
da cadeira de DireitoS Humanos, dentro de um ano, não mãis se 
sentarão n::~ bancad::~ da ARENA. Estão sendo eliminados pelo po
der do grande eleitor deste P::~ís. Estão sendo eliminados porque não 
estão sendo escolhidos para senador biotônico - nem biônico maiS 
- que- vai buscar o voto fugindo da urna. Desses Senadores são 
poucos os que voltarão para ilustrar aqueles lugares vazios. 

-~-
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Então, Sr. Presidente, aqui se fará justiça à Bancada do MDB 
que estâ lutando, não contra ninguém, pela criação de uma cadeira 
que existe nos cursos jurídicos do mundo e que a Bancada da 
ARENA não quer que se crie nos cursos jurídicos do País; mas um 
dia cri~n-seRá, certamente, esta cadeira. Ninguém pode resistir 
obstinadamente, como o surdo que tapa os s.eus ouvidos para não 
ouvir essas verdades irrecusáveis, essas verdades eternas, por que os 
direitos humanos não estão apenas c-m nossos corações, os direitos 
humano,<; não estão apenas em nossa alma; os direfto.S humanos são 
eternos. Sr. Presidente, como a_s estrelas que brilham no azul do 
firmamento e que são eternas até a consumação dos séculos. 

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

O Sr. Hugo Ramos (MDB- RJ) -Sr. Presidente, peço a palaR 
vra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Hugo Ramos, para encaminhar a votação. 

O SR. HUGO RAMOS (MDB- RJ. Para encaminhar a votaR 
çào. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Na última vez que tive a oportunidade de abordar esta matéR 
ria, logo a seguir o ilustre Senador Jarbas Passarinho resolveu 
responder ao meu discurso. lamentando a inoportunidade da 
apresentação do projeto Itamar Franco, tendo em vista a dificuldade 
curricular de acrescentar ao ensino do Direito esta Cadeira, pelo 
projeto preconizado. isto é, os_Direitos Fundamentais do Homem. 

Naquela oportunidade, Sr. Presidente, disse eu da tribuna que 
os direitos, os Direitos Fundamentais, estão insertos em todas as 
Cadeiras do próprio Direito. Seria impossível que não se adotasse 
essa matéria de tamanha relevância no currlculum da Faculd~de de 
Direito, obstada apenas por um problema cronológico, o problema 
do tempo. 

O ilustre Líder do Governo, Senador Eurico Rezende, logo a 
seguir veio à tribuna, também pam contestar as minhas declarações, 
fazendo uma apreciação ma:is ampla da matéria. Eu, abordara o 
problema do Direito em todos os institutos _de DireÍto, seja no 
campo do Direito Privado ou do Direito Público, e S. Ex•, por 
premissa inteiramente diversa à minha chegou a outra conclusão: da 
desnecessidade da apre..<>entaçào deste projeto e, portanto, da criação 
da Cadeira de Direitos Humanos. Partimos nós dos mesmos pontos 
de vista, mas chegamos a conclusões diversas. 

Sr. Presidente, para amenizar um pouco este discurso e o Plená
rio, lembro a passagem de dois cavalheiros que foram a uma Via-gem 
de avião. Um deles, a cada passo, comentava com a aeromoça sobre 
a beleza daqueles acidentes geográficos que estavam à sua vista, ou 
sobre a beleza do céu, ou da lua cheia escancarada de luz: O outro, 
ao contrário, dizia_ sempre, chamando a aeromoça, que aqueles 
lampejas de fogo que vinham do próprio avião o atemorizavam, 
assim como nuvens que chegavam perto do avião. E quando chega
ram ao final da viagem, aos seus familiares, um deles disse: .. Eu fiz 
uma excelente viagem[" O outro: .. Eu fiz uma péssima viagem!" 
Ambos estavam no mesmo avião. Assim aconteceu comigo e o Hus
tre Senador Eurico Rezcnde. Partimos das mesmas premissas para 
chegarmos a conclusões diversas._ Ocorre porém, Sr. Presidente, que 
este Plenário e este Senado estão passando por um teste muito sério, 
é o de que este projeto nào pode permanecer por tão largo tempo em 
discussão, em que seja afinal decidido pela Maioria deste Plenário. 

Acredito mesmo, Sr. Presidente, que a Liderança da ARENA 
deveria convocar seus companheiros para pôr termo a esta situação 
anómala que atravessa o SeriadO- da -República, posto que, Sr. 
Presidente, a impressão que tenho da dificuldade maior da ARENA 
é''votar a favor de um projeto que institui Os- DireítOs Fundamentais 
do Homem. num país onde os Direitos Fundamentais não são 
respeitados. 

Não adianta, Sr. Presidente, dizer a um estudante ou ensinar ao 
estudante o que é o Direito em si mesmo, senão a negação de uma 
injustiça, na expressão de Schopenhauer. Não é, Sr. Presidente, dar 
lições de Direito para mostrar cjUe os Direitos Fundamentais estão 

insertos em todas as disciplinas do Direito. Não é, Sr. Presidente, 
como pretendo dentro em pouco apresentar à Casa um projeto crian
do a Cadeira de Direito Notarial, cujos ensinamentos e regras advêm 
ninda das ordenações de Portugal, em pleno vigor em nosso País, a 
exigir, portanto, uma reformulação do Direüo Notarial uma Cadeira 
que existe, inclusive, na Argentina e em outras_ nações mais 
adiantadas que nós no campo do Direito. 

Será, Sr. Presidente.. o receio de que essa juventude, que estâ 
enclausurada nas suas faculdades, possa, ao sopro de tais ensina
mentos, vir às ruas, carregar conosco essa bandeira que, irifetiz
mente, tanto necessita de ser desfraldada na consciência da Nação 
brasileira, que é o sistema democrático que, infelizmente, em nosso 
País, a passos muito lentos, vamos sentindo que esse período gradatiR 
vo, em verdade, se alonga por demais e acredito que a Nação não 
tem mais paciência para esperar. 

Quero fazer um apelo à ARENA, aos homens da Maioria para 
que dêem número neste plenário, que venham ajudar a decidir esta 
matéria, ainda que votem contra, porque ficará registrada nos Anais 
desta Casa sua posição contrária aos Direitos Fundamentais do 
Hom-em. Ficará demonstrada a sua posição. Nós, ao contrário, 
deixaremos demonstrado para o tempo, que estamos lutando por 
uma disciplina que há de figurar, mais cedo ou mais tarde, nas Facul
dades de Direito de nosso País. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação o pro
jeto. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a pala
vra_ao nobre Líder Helvídio Nunes, para encaminhar a votação. 

O SR. HELVlDIO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Reservei-me a oportunidade de encaminhar, mais uma vex, ,esta 
proposição, exatamcnte no instante em que, ao ocupar esta tribuha, 
na semana passada, o eminente Senador do MDB pelo Espírito 
Santo formulou, em termos altos, um apelo à Maioria no sentido de 
que a Casa aprovasse a matéria. 

Permaneço no propósito inicialmente adotado. Mas, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores, face ao muito que aqui foi dito na tarde de 
hoje, sinto-me no dever de endereçar algumas palavras a este Ple
nário, com o escopo de não deixar sem resposta os atas e as palavras 
aqui verificados. na tarde de hoje, sobretudo da parte dos Senadores 
Dirceu Cardoso e Orestes Quércia. 

O Senador representante do Estado de São Paulo acusou a 
Maioria de intolerante e de não ter, até hoje, justificado a sua posi
ção contrária ao projeto nesta Casa. 

Poderia, a exemplo do Líder da Minoria, dizer e, em seguida, 
negar; poderia acusar de extrema permissividade o Senador Orestes 
Quércia, mas não o faço; poderia dizer que S. Ex~ desC_onhece o 
óbvio, porque, desde o ano passado, que, exaustivamente, tem a 
Maioria procurado justificar a sua posição neste plenârío. 

Ainda na semana passada, os Senadores Jarbas Passarinho e 
Eurico Rezende demonstraram, com argumentos que ainda não 
foram seriamente refutados, que para que se verifique a inclusão da 
Cadeira Direitos Humanos no currículo universitário hâ necessi
dade de que uma das matérias. já neste currículo incluído, seja preju
dicada. E o nobre Líder da Maioria, sem desprezar a importância da 
matéria, mostrou que, sob certo ângulo, os próprios estudantes 
poderão vir a ser prejudicados. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS. Fora do microfone.) -
Prejudicados por quê? 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Infelizmente. 
não posso conceder o aparte a V. Ex', porque o Regimento não me 
pennite ... 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides, Faz soar a cam
painha.) 

O SR. HELVJDIO NUNES (ARENA- PI) - '"" mas soH
citaria a V. Ex.' que lesse os pronunciamentos aqui profer-idos ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS. Fora do microfon~.) -
Esses eujã ouvi. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Mas gostaria 
que V. Ex• os lesse, porque, a[, V. Ex • estaria diante de uma rea
lidade palpâvel. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Presidência 
esclarece que, no encaminhamento de votação, não é permitido 
aparte. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Mas V. Ex• há 
de convir que nós, que somos tão acusados pelo Senador Dirceu Car
doso de parcialidade da Mesa, não poderíamos, ainda que de leve, 
receber um aparte clande.<>tino do eminente Uder Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS. Fora do microfone.)
Não foi aparte; fofuffi-ã sOliC"ilação. 

O SR. HELV(DIO NUNES (ARENA- PI)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, inicialmente, referi-me aos Se_o_ado_res Dirceu Car
doso e Orestes Quêrcia. Jâ informei à Casa e, de modo particular, ao 
ilustre representante espírito-santense, que darei resposta especial a 
S. Ex•, na ocasião azada. 

Mas, desta feita, face ao que o Senado todo ouviu e viu, eu 
começaria por dizer ao nobre Senador DirceU Cardoso que $_, Ex' 
deveria, primeiro, antes de defender intransigenteinCnte os Direitos 
Humanos, proceder no sentido dos respeitos humanos. S. Ex• jâ 
acusou a todos os Presidentes desta Casa, inclusive a V. Ex', Sr. 
Presidente, seu correligiOnáriO, que ora ocupa essa Presidência, 
S. Ex~ jâ ofendeu aos funcionários, de maneira "gef<ll, embora não 
nominalmente, e, mais uma vez, desrespeitando, propositadamente, 
Regimento, S. Ex~ começou pela Presidência do Senador José Lin
doso, por dizer "Sr. Governador". Lapso de memória? Não, abso
lutamente! Houve o ferimento proposital ao Regimento, com o 
intuito de menosprezar, Com o -intUito ae diniiriUír-0 processo elei
toral vigente, e houve, sobretudo, um propósito indisfarçável de ferir 
pessoalmente o Senador José Lindoso. 

E este é o homem, o nosso eminente colega, que, de Regimento 
em punho, na sessão de instalação da atual Legislatura, afirma que o 
próprio Regimento não existe, para, depois, submeter-se às suas dis
posições. E hoje viola-o flagrantemente, com o intuito de diminuir, 
com o mínimo de respeito humano à pessoa de um dos mais ilustres 
membros desta Casá, o Senador José Lindoso. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não critico o eminente Senador 
que ora preside os nossos trabalhos, e que desceu de sua cadeira, hã 
poucos instantes, para vir, também, fazer o encaminhamento de 
votação. Trouxe S. Ex• à baila, com subsídio para a defesa do seu 
ponto de vista, o Dr. Sebastião Barreto Campello, que informou a 
S. Ex• que na Universidade de Pernambuco foi recentemente criada 
uma cadeira de Incentivos Fiscais, ou coisa que o valha. Mas, o 
nobre Senador Mauro Benevides, honesto como todos proclamam e 
reconhecem, explicitou que se trata de uma cadeira optativa. 

E de que cuida o Projeto Itamar Franco? Cuida de tornar 
obrigatória, em todos os Cursõs Jurídicos do País, a disciplina Di
reitos Humanos Fundamentais. Mas, no artigo 2~> da proposição está 
dito: -

"Art. 29 A disciplina Direitos Humanos Fundamentais 
poderá, a critério dos órgãos competentes na ârea do ensino, 
ser ministrada em quaisquer outros cursos superiores." 

:1:. muito mais do que se pensa, aquilo que pretende o nobre 
Senador Itamar Franco, na sua proposição, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda voltarei a esta tribuna para 
debater a matéria, mas não poderia deixar, nesta tarde, como afirmei 

de início, de tecer as considerações que aqui fiz, no iriStante-em·que 
se agride a própria Maioría, acusando-a daquilo .que lhe cabia fazer e 
no momento em que um dos nossos companheiros, lhano no trato, 
cOmp-etente, sério, um dos homens que honram a n-ossa Casa, é pro· 
posítadamente ferido -nos seus brios, lamentavelmente, por um dos 
nossos companheiros. (Muito bem!) 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Sr. Presidente, peço r> .?a
lavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire, para encaminhar a votação. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Para encaminhar a 
votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabamos de ouvir mais uma alocução do ilustre Uder do 
Governo, Senador Helvfdio Nunes. Disse S~ Ex• que a ARENA tem 
justificado a posição que vem adotand6 -neSte -Plenário, cont!apOndo
s.e à aprovação do Projeto Itamar Franco. 

Afirma mesmo S. Ex' que todos os argumentos expendidos a 
favor do projeto foram suficientemente refutados pela sua Li
derança. Enfatiza, no entanto, aquele ponto de que a aprovação da 
Cadeira de Direitos Humanos, proposta pelo MDB, implicaria no sa
crifício de uma das matérias curriculares, atualmente incluída nos 
cursos jurídicos do Brasil. 

Tendo S. Ex• dado ênfase, por exclusivo, a este argumento, que 
seria o argumento sfntese daqueles que se contrapõem à aprovação 
do projeto, poderfamos também, em síntese, lembrar que o assunto 
de Direitos Humanos, hoje integrado na Cadeira de Direito Constitu
cional, tem uma carga horária que poderia permitir a autonomização 
deste ramo, como Cadeira distinta, sem sacrificar nem o Direito 
Constitucional, nem a matéria específica dos Direitos Humanos. 
Pelo contrârio, permitiria, sim, o ensino mais aprofundado, mais 
extenso, mais exaustivo de matéria que, nos dias de hoje, assume 
uma importância toda especial, sobretudo num país como o nosso, 
em que se violam sucessivamente, sagrados direitos humanos. ' 

Mas, o Líder do Governo externou solidariedade ao Senador 
José Lindoso julgando-o ferido, porque o Senador Dirceu Cardoso a 
S. Ex' teria dirigido - embora a seguir retifica-ndo - a cognomi
nação de Governador. 

Sr. Presidente e Srs, Senadores, o Presidente da Casa, na oportu
nidade, teve o seu nome anunciado como um daqueles que rece
beram a dâdiva governamental de ser indicado para dirigir amanhã o 
seu Estado e, portanto, não nos parece que possa ser interpretada 
como ofensa a referência ao título pelo qual S. Ex.'- jâ estâ- sendo 
chamado nos corredores desta Casa. Como considerar menosprezo, 
diminuição, chamar a alguém - cujo nome jâ foi anunciado como 
futuro dirigente do seu Estado - pelo título que, praticamente, já 
lhe pertence? 

Como querer, com isso, exortar o Senador Dirceu Cirdoso;rião 
a defender intransigentemente os Direitos Humanos, mas, a pautar a 
sua conduta não ofendendo Direitõs da Pessoa Humana? Que ofensa 
praticou o ilustre Representante do Espírito Santo, ao se referir ao 
Senador José 'Lindoso de Governador, embora, logo se advertindo 
do equívoco, em face de dispositivo regimental que não lhe per
mitíria sustentar esta cognominação? . 

Ofensa, Sr. Presidente, ofensa aos direitos do cidadão, está 
sendo praticada, nesta República, pelos que governam esta Nação 
quando, ignorando os direitos básicos dos cidadãos brasileiros que, 
de acordo com as nos~as tradições e peculiaridades político-cul
turais do Brasil, sempre escolheram, na República, aqueles que de
veriam dirigir os destinos dos seus Estados. Talvez, se aqueles que 
detêm as rédeas do Poder, no Brasil de hoje, tivessem ontem uma Ca
deira autônoma de Declaração de Direitos Humanos, tivessem mais 
Consciência da degradação jurídica a que estamos chegando, quando 
ignorando-se o an-seio nacional de se restabelecer as eleições diretas 
neste País, impõem, em quatro paredes fechadas, aqueles que 
deverão dirigir os seus Estados, como se os Estados estivessem, de 
novo, transformados em çapitanias hereditárias e dependessem do 

,--- -----
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rei, do príncipe ou do imperador d6;igftar aqueles que deveriam ser 
os seus donatários! 

Mais uma coisa, também, S. Ex• não justificou: lião Justificou a 
retirada sucessiva da bancada governista na- apreciaçiO -deste proje
to, que se arrasta dias e dias, semanas sem fim. Por que é que a 
ARENA não assume a sua responsabilidade para votar contra este 
projeto? Haverá, talvez, alguma alta razão de política nacional a 
justificar essa tão estranha ausência'? Sempre ouvi dizer que retirada 
de Plenãrio era uma técnica parlamentar das Minorias. Mas, não de 
uma maneira reincidente, sucessiva, por parte da Bancada da 
Maioria. 

Isto mesmo tem ocorrido em relação a um outro projeto da 
maior importância, que é aquele que diz respeito à. da Lei do 
Inquilinato. O que estará acontecendo que justifique esta deban
dada, este triste espetácu[o de cadeiras vazias na saneada do 
Governo'? Razões'? Indago novamente. -

Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores; talvez denti-o de uns poucos 
dias, ou poucas horas, -Quarido as outras fornadas de pseudo 
Governadores forem publicadas, talvez então eles venham chegando, 
porque o que ocorre hoje é que grande número dos parlamentars, ou 
de amigos de possíveis dirigentes, encontra-se rias ·ante-=Salas presi
denciais, à espera da beiieffierência palaciana, tentando ser distingui
do, cada qual, com alguns crachás de Governadores de Estado. 

Pobre República esta que vivemos, quando para se ser Governa
dor de Estado não se apela para o povo; não se convocam as urnas; 
não se permite o voto universal direto e secreto; mas vai-se depender 
de verdadeiro tráfico de influência, naquele sentido de concha vos, de 
composições, ou até de amizade maiores! E aqui nós estamos vCfldo 
os jornais, todos os dias. anunciando: "o caso de São PauTO é o mais 
crítico"; e o outro diz: "Não, é o de Minas Gerais," como se isso daí 
pudesse não horrorizar a N açào brasileira. 

A que ponto nós chegamos, Sr. Presidente! Os projetas pâram 
nesta Casa, as decisões deixam de ser tomadas, porque a Bancada do 
Governo não tem tempo para exercer a sua função no Plenário desta 
Casa. A Bancada do Governo está mobilizada, a Bancada do Go
verno está excitada. QUéJn-SeiaGovernador? Quais aqueles que se
rão aquinhoados? E o pOV-o está lá fora, o povo sem direfto de votar, 
o povo sacrificado com a politica econômico-financeira--antipopular 
e antinacionaL E esta Casa pára nas suas decisões, porque há a 
semanas sem fim hã o vazio de bancada g_overnista. 

Sr. Presidente, o MDB está cumprindo o seu dever e quer que 
fique registrado nos Anais desta Casa o triste espetâculo, e o feio 
exemplo que está sendo dado pela Bancada do Governo. (Muito 
bem! Palmas.) 

O Sr. Orestes Quércia (MDB - SP) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para uma explicação pessoal, nos termos do art. 16, item 
V, letra a, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Com a palavra o 
nobre Senador Orestes Quêrciil, para-Unia explicação PeSSoal: 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP. Para uma explica
ção pessoaL Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: ' 

O nobre Senador Helvfdio Nunes, ao usar da palavra, tez men
ção ao meu encaminhamento de votação e procurou imitar o ilustre 
Senador Paulo Brossard- sem, entretanto, a mesma grandeza -ao 
dizer, - palavras textuais, se não me engano, do Senador Helvfdio 
Nunes -: "Poderia acusar o Senador Orestes Quérda de extrema 
permissividade, mas não vou fazê-lo". 

Ora, Sr. Presidente. permissividade signíõca "Afrouxamerito 
socialmente consentido dos costumes". Quero crer que na minha 
intervenção, quando condenei a atitude da Maioria nesta Casa, 
como intolerante, por não decidir um assunto tão importante, 
impedindo que o Poder Legislativo exerça o legítimo direito e dever 
de legislar evidentemente que não concordo ter sido, em razão disso, 
permissivo. (Muito bem!) 

Permissividade é afrouxamento sociafmente consentido dos 
costumes. Permissividade é afrouxamento consentido do costume de 
votar no Governador. Permissividade é afrouxamento socialmente 
·consentido do costume de votar no Senador. Evidentemente que nl'lo 
tenho condições de força para poder colaborar neste tipo de permis
sividade que afrouxa o costume do povo brasileiro, de decidir a 
respeito do próprio destino. 

Talvez a palavra permissividade devesse ser aplicada com outros 
objctivos, para outras pessoas; não para mim. - -

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

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Peço a Palavra, Sr. 
Presidente, para uma explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) --Com a palavra o 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para uma explicação pessoal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para uma explica
ção pessoal. Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O nobre Senador, Líder da Maioria, Líder da ARENA, o ilustre 
Representante do Paui no Senado Federal, houve por bem chamar a 
atenção da Casa· para o nossO procedimento aqui no Senado, como 
se fôssemos um aluno mal comportado-de algum colégío tico-tico lá 
de Picos ou de Parnaíba. 

Sr. Presidente, começo por dizer: se me referi, chamando o Sr. 
Presidente de Governador, no dicionário que usamos no Espírito 
Santo isto não é ofensa; pode ser ofensa no dicionário do Piauí. 
Chamei-o Governador, como explicou o meu ilustre- Uder, o nobre 
Senador Marcos Freire, porque S. Ex' foi escolhido ontem, na 
primeira desoVa de Governadores. S .. Ex• veio escolhido Governa
dor de seu Estado natal. Não hã menosprezo; não há dehoche; não 
hã diminuição; não há ofensa alguma nesse trat:1mento, que eu retifi
quei posteriormente. 

Sr. Presidente, mesmo que tivesse sido intencional, não seria 
ofensa, porque Governador é o tratamento mais alto daquele que 
ocupa a curul governamentaJ do seu Estado ou vai ocupá-ta, sem 
menosprezo nenhum às suas qualidades ou às suas qualificações. 

Sr. Presidente, disse S. Ex• que eu tenho esverrumado o 
Regimento Interno em vãrias batalhas desde o início, mas ganhando 
essas batalhas. 

No Primeiro dia argüi a inutilidade do Regimento Interno,_ por
que nãO havia um ato da Mesa -que o legitimasse; era um Regimento 
apócrifo. 

E este Regimento foi publicado dois anos depois para não me 
dar vitória, mas eu venci a batalha, com a Resolução da Mesa 
legitimando o Regimento Interno. Todos os Regimentos Internos de 
todas as Câmaras, de todos os Senados do mundo, trazem, Sr. Presi
dente, no seupreâmbulo, como seu ato luminar, no rosto do seu volu
me, o ato da Mesa, dizendo que este ê o Regimento aprovado para a 
Casa Legislativa. 

Portanto, venci aquela primeira questão de ordem, levantada na 
primeira hora da instalação do Senado Federal em 1974. 

Este Regimento só veio a público em 1976, Sr. Presidente, só no 
ano passado que circulou na Casa. Para quê? Para não se justificar a 
derrota da Mesa de então para um pobre e humilde Senador que 
havia suscítado a ilegitimidade. O Regimento era um ato írrito, a que 
nós não devíamos obediência, porque era como a literatura de cor~ 
dei, sem autoria e sem legitimação. 

O segundo caso, Sr. Presidente, hã pouco a questão da entrega, 
aqui, no Senado da cópia da resenha pela A Hora do Brasil, a Mesa 
tumultuou~se. Quando eu digo isso, Sr. Presidente, não ofendo nin~ 
guém, digo uma verdade e as verdades doem. 

O certo é que o Sr. Presidente do Senado, três dias depois, o 
Senador Petrônio Portella procuou-me e disse -que aquela resenha 
ser-me-ia entregue. Mas, para que a Mesa não capitulasse seria entre
gue a todos os Senadores ao mesmo tempo. 

Portanto, venci a batalha. Não__!rombeteei, não boquejei minha 
vitória. Estou apenas aqui relatando que S. Ex• esflorou um assunto 
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que não devia esflorar, que incõrretamente, deselegantementc:, quis 
esflorar como se eu fosse um aluno levado de um colégio tico~tico lá 
de Par11aíba. 

Sr. Presidente, o terceiro caso, que ainda não foi resolvido, mas 
vai ser resolvido, ati:avés de projeto de resolução a que a Comissão 
de Justiça deu ganho de causa por unanimidade, projeto também de 
minha autoria, que regula a questão dos avulsos, aqui na Casa. 

Portanto, Sr. Presidente, nós da Oposição somos como aquelas 
barcaças- V. Ex• que é comandante de marinha- aquelas barca~ 
ças que na II Guerra, à frente das tropas de invasão, barcaças sem 
forma, sem aspecto de navio, navios disformes, marchavam na 
frente para limpar as minas do caminho e da rota dos navios que 
deviam desembarcar nas praias da Normandia, as vagas de homens 
para conquista da terra de França e da terra da Europa. 

Eu sou uma dessas bracaças, eu aqui no MDB, Sr. Presidente, 
cumpro este dever, eu sou o aricte, etl sou o c:hQque e o impulso, Sr. 
Presidente, e tenho que contrariar. 

Sei que nestes meus assamos, Sr. Presidente, nesteS- meus impul
sos, nestes meus derr:lmamentos, eu tenho um princípiO que defen
do, é o Regimento Interno e a minha fidelidade a ele. Este que é o 
meu escudo, mais ninguém, nem ê V. Ex• 1;1a Mesa, nem os membros 
da Mesa que estão atrás de V. Ex•, nem ninguém que me protege, 
quem me protege é o Regimento. 

No dia que for desprotegido. Sr. Presidente, eu abandono este 

~-~-no&=q•~-~-·m~~
protegerá a mais ninguém. 

Reclamo, Sr. Presidente, pois o tratamento que o ilustre Sena~ 
dor e Membro da Comiss-ão de Justiça me dispensou, querendo me 
intrigar com a Mesa, querenCfo me intrigar cõin o funcionalismo não 
pode me ingar mais. Mas quero dizer, -sr: PreSide-ntê·,--a V. Ex' e à 
Çasa, eu sou homem de-mínha consciência, soU este homem talhado 
a machado, esta alma de bronze, mas que tem um coração de crian
ça. Repito; -esta alma de bronze, mas que tem um coração de criança. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - De uma bravura de 
herói... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, 
sou capaz de todas as atitudes na defesa dos meus direitos. Todas, 
não faço exceção de nenhuma, sou capaz até de morrer por eles, Que 
Deus não me dê nunca oportunidade neste Senado de mostrar quem 
eu sou. Não tenho alma de bandido, tenho as mãos Hmpas, delas não 
escorrem sangue nem lama; tenho as mãos limpas, de um lutador, 
que as pequenas coisas que tem conquistado na vida é--à custa de 
muita luta, de muito trabalho e de algum sacrifício. Mas luto pelos 
meus direitos até o fim. 1:. a imagem que usei na Câmara e· que hoje 
aqui vi até o nobre Uder da Maioria e futuro Governador do meu 
Estado usá-la, eu luto pelos meus direitos como o vento e até onde o 
vento encosta a folha caída. Assim, Sr. Presidente, quero-repelir a 
intriga que se tentou fazer no ano passado, se renova agora e hâ de se 
renovar em outras oportunidades. Mas, marcho em frente, com a 
minha alma de bronze c meu coração de criança. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS. Com assentimento do ora
dor.)- E a solidariedade dos seus companheiros de bancada ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço essa 
solidaríedade, mas mesmo essa solidariedade, Sr. Presidente, nos 
meus momentos nãO conto c_om ela, conto é comigo mesmo, com as 
minhas fraquezas, coni-as ffii"iihas limitações, com a minh_a alma, 
com a minha braveza e com a minha irldefectrvel coragem moral. 

Se conquistei um lugar ao sol neste País, onde o homem de 
Oposição há dezoito anos, contra todos os governos -daR.epública 
desta Revolução, que ajudei a fi:t:Zef e-contra a -qual hoje me oponho. 
Dezoito anos de Oposição no meu Estado e alguns anos de Oposição 
no meu Município, sou o mesmo homem dos meus primeirOs dias. Se 
voltasse atrás os dezoito anos tudo que fiz repetiria novamente, sem 
arrependimento de um ato,_de uma passagem, de uma posição, de 
uma atitude. -----

Sr. Presidente, não ofendi o Presidente d<i Mesa. T odes ouviram 
o tratamento que lhe dei. Se o chamasse Sr. Secretário, Sr. Contínuo 
au_ outro tratamento, eu teria deslustrado a Mesa do Senado. 
Chamei-o Governador, -Õ mais alto cargo qUe o homem público 
deSeja exercer na sua vida política. Seri1 ofensas. 

Se defendo aos meus princípios, de unhas e dentes, é porque 
api-eiidi isto desde criança: para lutar, -tein~se que tei um espírito 
forte, alma única, o coração sempre presto para os grandes golpes, 
Sr. Presidente. t: o único pedido que faço a Deus; que eu morra, não 
em cima de uma cama, mas, defendendo essas idêias e esses 
princípios, e lutando míilha luta à minha maneira, pela qual tenho 
vivido. 

Sr. PreSidente, repilo, portanto, a intriga que é baix_a para ser fei~ 
ta aqui no Senado da República. Sou um homem que, devo dizer, 
conforme a música, conforme eu danço o que Deus der eu como. 
Não recuo, não transijo e, às vezes, custo a perdoar. 

Assim, Sr. Presidente, nesta minha explicação pessoal, ofendi o 
Regimento, porque pedi para falar ein declaração do voto, nos 
conceitos atuais. Mas, Sr. Presidente- repito- quero crer, dia virâ 
em que outra Mesa, outra Mesa de ponta a ponta, outro Plenário, 
festejará a criação, nos Cursos Jurídicos do País, da Cadeira de Direi
tos Humanos. 

Sr. Presidente, a nç:~ite ê grande quando não se vê o clarear da 
madrugada que já vem. Estou vendo o nascer de um novo dia, estou 
vendo, Sr. Presidente, o anúncio da alvorada que há de vir e víiá no 
dia 15 de novembro, quando no equinócio da primavera, nós 
hUveremos de ser aqui uma Bancada igual à Bancada d~ ARENA. 
Neste dia, o Senado marchará de uma outra maneira. (Muito bem!) 

O Sr. Benjtlmim Farah (MDB - RJ) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benjamim Farah, para encaminhar a votação. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o nobre Senador 

-Hetvídio Nunes está vívendo um drama no dia de hoje. S-. Ex• estâ se 
colocando contra um projeto ao qual ele mesmo deu parecer favorá
vel. Tudo se vê nesta Casa, inclusive isto, uma atitude paradoxal. Is· 
to não recomenda em nada o seu autor. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA- PI)- Permite V. Ex.' um 
aparte? O parecer foi dado na Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - O orador está 
encaminhando a votação. Desta forma, pelo nosso Regimento, não 
poderá conceder apartes. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ)- Sr. Presidente, 
continuo. Acho, aliâs, que o Regimento é rígido, mas vamos cumprir 
o Regimento. A lei é dura, mas é a lei. 

S. Ex' está vivendo momentos de contradição. ~ favorável na 
Comissão de Justiça e, na hora de tomar uma atitude em face 
daquilo que mereceu exame da sua parte, S. Ex• toma uma posição 
contrária. Mas, S. Ex• está seguindo, naturalmente, o elenco da 
representação governamental, porque o nobre Uder do Governo 
trouxe um grande argumento para esta Casa. Um argumento 
fonnidável! Qual é este argumento? Que esta cadeira está erri-- todas 
as cadeiras. E o óbvio, o argumento é o óbvio, Sr. Presidente. Com o 
óbvio, nós vamos ensinar nas Faculdades uma disciplina que foi 
motivo de consideração das Nações Unidas, inclusive, alguns Esta
das já estão aceitando esta Cadeira. 

De modo que S. Ex• não tendo argumento, investiu contra o 
nobre Senador _Dirceu Cardoso, uma das cría:tilf3.s mais dignas que 
eu tenho conhecido. Tive a honra de ser seu colega na Câmara dos 
Deputados, e agora no Senado da República. Sr. Presidente, nunca 
identifiquei o mínimo sinal de qualquer deslize, de qualquer 
imprudência que o colocasse sob a mira dã minha repulsa. Ao contrá
rio, só tenho motivos de admiração por S: Ex•, só tenho motivos de 
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respeíto por este companheiro, que é bravo, que é iritdíSente e que 
sabe honrar o mandato que o povo do Espírito SilritO o confiou. 

Quanto aos elogios feitos ao nobre Senador JO-sê Liitdoso, estou 
de acordo com V. Ex• Toda a minha Bancada está de acordo. Todos · 
identificamos naquele Senad-or as melhores virtudes. ~por isto, sem 
dúvida, que o Senhor Presidente da República o escolheu para 
Governador do Amazonas. Chamá-lo de Governãdor, ou por 
equívoco ou propositadamente, não é nenhuma diminuição. E. 
justamente o que ele anseia, o que o Governo anseia, o qUe o Sistema 
anseia. Portanto, não há ofensa nenhuma. V. Ex• que me perdoe, 
mas V. Ex• cometeu um equívoco lamentável. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho também, Sr. Presidente, 
não trouxe um grande argumento em defesa do ponto de vista da 
ARENA. Qual foi o argumento do inteligente Senador Jarbas Pas
sarinho? O de que a carga horária Já e-stá- Cõili.Pleta. Aliás, este 
também é o argumento do nobre Senador Helvídio Nunes. 

Então, o currlculo está perfeito, completo, não pode ser modifi
cado. Isto, numa época em que as mudanças são exigidas pela evolu
ção da ciência, da técnica e da cultura. Já disse aqui que, dentro em 
breve, os cursos técnicos vão ser reciclados de três em três anos e 
meio. Então, Sr. Presidente, por que não se pode alterar, tanto mais 
que no currículo existem duas cadeiras, a de Educação Física e a de 
Prática Forense? À de Prática Forense os alunos não dão aquela 
importância, a outra ê como muitas que tive na Faculdade de Medi
cina, optativas, que só constavam do curriculo, o professor dava a 
nota e o aluno estava passando. Mas, a Cadeira de Direitos Huma
nos Fundamentais, Sr. Presidente, é uma necessidade nos dias de 
hoje. 

Quero reafirmar, aqui, o meu voto favof1ível ao projetO do no
bre Senador Itamar Franco, mas quero também, nesta oportunida
de, agradecer ao Senador Helvídio Nunes o ter provocado um dos 
nossos companheiros. A sua provocação não atingíu o ilustre Se
nador Dirceu CardOso, não atingiu, também, a nossa Bancada. Nes
ta tarde melancólica, em que foi comemorado, aqui, a transferência 
da Capital, nesta tarde melancólica em que a Bancada da Maioria es
tá quase toda ausente, S. Ex' nOs deu uma oportunidade esta sim, eu 
quero lhe agradecer. t a de demonstrar que os representantes do 
Movimento Democrático Brasileiro, no Senado da República, estão 
todos unidos: Um por todos e todos por um! Aqui, há identidade; 
aqui, a intriga não pega ninguém separa os nossos companheiros. Es
tamos como um bloco monolítico e não admitimos esse tipo de pro
vocação. Se querem derrubar a Cadeira, tragam argumentos. Os que 
vieram até agora, não nos convenceram. O que está acontecendo é 
um fato triste: a Maioria se retirar. Eu nunca vi a Maioria se retirar 
contra a Minoria, a Maioria sempre esmagou a Mínoria. Aqui, está 
acontecendo o contrário, a Maioria bate em retirada e a Minoria 
permanece no seu posto, na sua trincheira, defendendo uma Cadeira 
que a mocidade precisa aprender, que o Brasil precisa, porque é 
um3 cadeira da atua!idadc:. 

Portanto, Sr. Presidente, com-o meu voto fávorãve\ a este proje
to, eu quero agradecer ao ilustre Senador Helvídio Nunes, porque 
S. Ex' tomou conhecimento, com a maior eloqiiência, de que esta
mos unidos e, sobretudo, não por interesse subalterno, mas defenden
do causas e princípios. 

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

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Sr. Presidente, peço 
a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Osires Teixeira, para encaminhar a votação. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO. Para encaminhar 
a votação. Não foi revisto pelo orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Não houve interesse do eminente Líder Helvídio Nunes em 
fazer intriga junto à Bancada da Oposição onde, como bem diz o 
nobre representante do Estado do Rio de Janeiro, exist~ o princípio 

de que lá é um por todos e todos por um, sob o comando do novo 
Robin Hood, Paulo Brossard. 

Toda eséa Casa reconhece a alma de bronze do eminente e queri
do representante do Espírito Santo, da retidão da sua alma de 
bronze, da fidelidade aos seus princípios e, sobretudo, da franqueza 
com que expõe os seus pontos de vista. Todos reconhecem a alma, ou 
melhor, o coração de criança de que é possuído, com a sua bondade 
infinita, com o carinho extraordinário com que trata todos os cole
gas, mas, também, toda esta Casa sabe que S. Ex' é acre quando 
fala. Toda esta Casa sãbe e S. Ex~ também. Foi ele quem confessoU 
que continua com seus impulsos e derramamentos. E foi exatamente 
nesse impulso e nesse derramamento que chega a chamar V. Ex•, 
CJl'!Ínente Almirante de Esquadra, de "Comandante de barcaça", ~ 
esse derramamento que faz com que S. Ex', deliberadamente, chame 
o Presidente desta Casa de Governador recém-saído da última for
nada -segundo diz S. Ex' -~para dePois repetir que não se tratava 
de fornada, mas se tratava da última desova de Governadores. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é evidente, é claro, é insofis
mâvel, que colocações desta natureza ferem. E no ins-tante em-que o 
eminente Líder Helvídio Nunes vem à tribuna para defender a 
honorabilidade e a seriedade com que trata os seus colegas, o 
eminente Senador José Lindoso, vem em defesa do Regimento, 
porque chamar seja de Governador, de Presidente, de Rei ou de 
qualquer outro título, ao Presidente d_esta Casa fere o Regimento 
Interno. Mas ocorre, Sr. Presidente, que o nobre Senador Represen~ 
tante do Estado do Espírito Santo, meu querido amigo Dirceu Car
doso, feriu mesmo o Senador José Lindoso, por que S. Ex•, quando, 
minuto após, precisou se retirar desta Casa e deixou este recinto, foi 
dito a alto e bom som pelo nobre Senador do EspíritO- SantO:-- "Saiu 
para não ouvir o que devia ouvir". E dizer-se que afirmações desta 
ordem não ferem a sensibilidade é querer demais. 

Sem dúvida, Sr. Presidente, o incidente foi provocado pelo 
Senador Dirceu Cardoso e mereceu a devida resposta do Lfder Helvi
dio Nunes. O demais, se me permite V. Ex'-, é perfumaria. 

Tinha eu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, posição definida a 
propósito do projeto do nobre Senador ftamar Franco, in~tituindo o 
curso de Direitos Humanos Fundamentais nos cursos jurídicos do 
País, até esta tarde. Foi o Senador Hugo Ramos, nobre representante 
do Estado do Rio de Janeiro, que fez com que balançassem as 
minhas convicções, quando S. Ex', rememorando a posição aqui 
assumida pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, disse que ambos 
partiam de premissas idênticas, mas chegaram a conclusões diferen
tes. Isto relembra a estória de um vóo de avião, em que um passa
geiro tinha medo e o outro gostava da viagem. Para concluir, ambos, 
afinal, chegaram. Um gostou da viagem e o outro não. A mim me 
parecendo a esta altura- e aí balançam as minhas convicções - de 
que se se discute tanto a implantação da cadeira de DireitOS 
Humanos Fundamentais nas escolas, de um lado se argumenta que é 
fundamental que se institua esta nova cadeira; de outro, se 
argumenta que ou os currículos já estão completos oU a cadeira de 
Direitos Humanos já está disseminada em várias cadeiras, como o 
Dirreito Constitucional e outras tantas hoje existentes nos 
currículos, que chego a conclusão de que implantando-se ou não a 
cadeira de Direitos Humªoos Fundamentais, a verdade é que todo o 
aluno que sair amanhã de uma escola jurldica, deste País, sairâ, 
necessariamente, c_orn todas as informações, com todo os conheci
mentos necessârios para tomar a sua posição a propósito dos direitos 
fundãm-enta"is do homem. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu não_ poderia encerrar essas mi
nhas breves considerações, sem fazer dois pequenos reparos: um 
deles, à colocação feita, nesta tarde, pelo eminente Líder Marcos 
Freire, do Estado de Pernambuco. S. Ex•, contundentemente, diz 
que não se tratava de nenhuma afronta ao nobre Senador José Lin

'doso, porque S. Ex• estava a receber ou recebeu recentemente, a 
dádiva do Governo Federal, ou do Presidente da República, para ser 
o novo Governador do Estado do Amazonas. e que esta :">fação esta
va horrorizada, que a Nação eStu'ffi perplexa diante desse fato. Ora, 
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que houve, necessariamente, 
dentro de todos os cânones da Lei, foi uma indicação do Chefe Su
premo da Nação. Presidente de honra do Partido - que pode não 
ser, como ironicamente já se disse, o maior partido do Ocli:!ente, mas 
é, efetivamente, o Partido majoritário desta Nação, púa que seu 
nome fosse submetido a uma Convenção Estadual, composta de 
representantes de todos os Municípios daqueles Estãdos e, posterior
mente a esta convenção, submetido a um Colég~.~ Eleitoral em que 
estão presentes os representantes de todos os Municfp-ios e, se o 
Movimento Democrático Brasileiro não pode apresentar nem indi
car candidatos ao Governo do Amazonas, ao Governo ãõ Pará, ao 
Governo do Acre, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina. a cUlpa. evidentemente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
não é da Aliança Renovadora NacionaL 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- t. do "pacote de abril". 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- A culpa é do 
povo brasileiro, que deu maioria absoluta à Aliança Renovadora Na
cional, em 21 dos Estados da Federação, porque naquele Estado, em 
que o Movimento Democrático Brasieiro tem maioria, toda essa 
tese. toda essa baboseira não funcionará, porque Já, no Estado do 
Rio de Janeiro, esse tão malsinado "pacote de abri!" será bem-vindo, 
porque lá o M D B elegerá o seu Governador! 

O Sr. Marcos Freire (MDB .=_-PE)- Outra dádiva. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- 0 "pacote de 
abril" deixará de ser uma monstruosidade, porque lá o MDB elegerá 
indiretamente o seu Senador. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) -Outra dádiva. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Outra dádiva, 
está certo_. Mas dádivu por quê? Onde o povo deu condições ao 
MDB, a dádiva é' do MDB; onde o povo deu condições de maioria à 
ARENA, a dádiva é da ARENA. 

E: preciso. Sr. Presidente e Srs. Senadores, dar um basta nesta 
história. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Concordo, de acordo 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- 1ô preciso aca· 
bar, inclusive, com o desrespeito com os oradores que aqui estão 
falando, com frases sem sentido, sem sal, desnecessárias- e que só 
representam o desespero daqueles que sabem que têm a minoria e 
tentam projetar-se para a Nação em termos de um futuro. Não, Sr. 
Presidente. As últimas eleiç_ões de I 976 aí estão com todos os seus 
números registrados nos tribunais eleitorais para proVar que a 
Aliança Renovadora Nacional foi majoritária em 4/5 dos municí
pios brasileiros. Aí virão ac; eleições de novembro de 1978 para aca
bar, de uma vez por todas, com essa projeção linda que o MDB faz 
por enquanto, porque ainda não sofreu, em 1978, o peso e a presença 
do povo. porque enquanto o povo se manifestou, enquanto o povo 
esteve presente na votação nós fizemos - nó;;. Aliança Renovadora 
Nacional- maioria neàta Casa ·e r,-.... outra Casa, e essa maioria, Ú~
nham a certeza os homens da Oposição, continuará porque o povo é 
solidário com a politíCã governamental, é solidário com o esforço 
governamental que se faz cm prol do homem brasileiro. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E mal do ••pacote''. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Prossigo, Sr. 
Presidente. naturalmente sem dar atenção às desatenções, aos abu· 
sos, às incorreções e às impertinências dos meus queridos ~mígOs da 
Oposição. O desespero dá nisso. -

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) - Obrigado pelo .. que
ridos". 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Continuo, Sr. 
Presidente. 

Eu dizia do carinho que todos nós temos pelo nobre -Senador 
Dirceu Cardoso, que, sem interesse de ferir,-âiz que! ilàõ ê aluno de 

colégio tico-tico de Picos, no PiauL Oi'iÇSr~ -P-i'eS"idente, se isso não 
pudesse configurar como uma desatenção- af não mais ao Senador, 
mas ao grande Estudo do Piauí- então, em que Casa estamoS nós'? 
Em que nivel discutimos nós? 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES) - E não há colégio tico~ 

tico no Piauf? 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a cam
painha.) - Peço aos nobres Senadores que não interrompam o 
orador, que estâ encaminhando a yotaç_ã9 e não pode ser aparteado. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO) -Além de co· 
ração de criança, é possfvel que espírito de criança exista, também, 
no eminente Senador Dirceu Cardoso, tão gentil, tão cavalheiro e 
tão deliberado cm prejudicar a nossa fala desta tarde. 

Sr. Presidente, por fim, se manifesta o Senador Benjamím Fiirah 
-pessoa das mais ilustradas e mais ilustres desta Casa- para fazer 
uma ~1cusw,;ào, a rmds disparatada e ab:.urda que já ouvi, de que hâ 
po,~ição contraditória assumida pelo nobre Líder da Aliança Renova
dora Nacional, Senador Helvídio Nunes. Isto, porque, S. Ex• jurista 
que é, participando da Comissão de Constituição e Justiça, viu no 
projeto do Senador Itamar Franco juridicidade, legalidade, natu~ 
ralmente, e constitucionalidade,_ quando o que se discute na tafde de 
hoje. Sr. Presidente, e contra o que se coloca a Aliança Renovadora 
Nacional, é quanto ao mérito, a viabilidade e a exeqUibilidade do 
projeto de lei. 

Laborou em lastimável equívoco o nobre Senador Banjamim 
Farah, como, de resto, laboraram em lastimáveis equívocos o nobre 
Senador Marcos Freire, e, pior ainda, o nobre Senador Dirceu 
Cardoso. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Mais nenhum dos 
Srs. Senadores desejando usar da palavra no encaminhamento de. sua· 
voL~.u.;ào. rassu-se U votação do pr0jcto. 

Eni- votaçilo. Os Srs. Senadores que o aprovam queimm perma
ne,;cr sentados. (Pu usa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Sr. Presidente, requeiro 
verificação de votução. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Será feita a verifica
ção de votação. Irei suspender a sessão por alguns minutos, a fim de 
aguardar a chegada, a plenário, dos Srs. Senadores que se encontram 
em seus gabine!es. 

r A sessão é suspen.1·a J.ç 17 horas e 40 minutos, sendo rea
berta à.~ 17/umu e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Está reaberta a 
sessão. 

Sendo evidente a falta de quorum em plenário, deixarei de pro
ceder ao pedido de verificação, ficando a apreciação da matéria 
adiada para a próxima sessão ordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Em conseqUência da 
falta de número para deliberação. deixarei de submeter ao Plenário 
os itens n'~s 5, 7 e 8, que dependem de votação de requerimentos lidos 
em sessões anteriores. 

São o.~ seguintes os itens que deixam de ser submetidos ao 
Plenário: -

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 1, 
de 1977 (n'~ 2.320-A/74, na origem). de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que regula a locação predial urbana, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n"' 777, de (977, da Comissão: 
- dC-Constituitão e Justiça, favorável ao Projeto, com as Effien

das que apresenta de n'~s I a 12-CCJ, com voto vencid_o, em sepa-
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rado, do Sr. Senador Otto Lehmann, dependendo da_ votação do 
Requerimento n9 61, de l 978, de adiamento da discussão, p<J.ra re
exame da Comissão de Constituição e Justiça, 

-7-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n~> 265, de 1976, do Sr. Senador Agenor Maria, que elimina a exigên
cia do período de carência para concessão, pelo INPS, de beneficias 
em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do segurado 
tendo 

PARECERES, sob n~>s 465 e466, de 1977, das Comissões; 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favorável; e 
-de Legislação Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n9 77, de 1978, de adiamento da discuss_ã_o __ para re
exame da Comissão de Legislação Social. -

-8-

Discussão, em pririleirâ- turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do R.::gimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 144, de 1977, do Sr. Sena
dor Benjamim Farah, que autoriza o Poder=Executivo _a determinar o 
pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e militar 
da União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n~' 940, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade e inju

ridicidade,. com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e 
Cu-nha Lima, dependendo du votução do Requerimento nY 59, de 
1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Item4: 

Discussão, em turnO Un-iCo~ do Projeto de_Lei da Câmara 
nl' 34, de 1976 (n~' 479-C/71, na Casa de origem), que acres-· 
centa dois parágrafos ao art. 98 da Lei nl' 4.504, de 30 de 
novembro de 1964 (Estatuto da Terra), tendo 

PARECERES, sob n~'s 352, 353 e 897, de 1977, das Co
missões: 

-de Agricultura- 11' pronunciamento: favorável; 2~ pro
nunciamento (reexame solicitado em Plenário): contrãrio, 
com voto vencido, em separado, do Sr, Senador Roberto 
Saturnino: e 

-de Economia, favoráveL 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 10 de agosto 
de 1977, tendo a discussilo adiada, a Requerimento do Sr. Senador 
Helvídio Nunes, para a sessão de 8 de setembro. Na sessão do dia 13 
daquele mês, a Requerimento do nobre representante do Estado do 
Piauí, foi a matéria enviada ao reexame da Comissão de Agricultura. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a 

discussão, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Puulo Brossard, como Líder da Oposição. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Em nome da Mino
ria, pronuncia o segU"íhfCCfíSCurso. Sem revisão do orador.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

t com intensa mágoa, é com o mais profundo pesar, é com a 
mais intensa compunção que ocupo a tribuna, neste instante, depois 
de ter ouvido, um a um, os companheiros de Bancada, para que não 
falasse apenas com a investidura natural, ou oficial, de Líder, mas 
com a delegação de todos, para dizer que a Bancadc.1 da Oposição, 
nestu Cusu. como por certo toda a Casa, todo o Congresso, toda a 
Nação brasileira, estão acompanhando a dor que a Itália vem sofren
do, desde alguns dias, e com a Itália a humanidade inteira, a Humani
dade civilizada. (Muito bemn 

Não preciso dizer que estou a referir-me ao episódio selvagem 
que aconteceu, faz um mês, e que, até hoje, vem se prolongando;_o 
seqüestro de uma das personalidades mais eminentes daquele País 
de tão elevada cultura: o Deputado, o antigo Ministro, antigo 
Presidente do Conselho, Aldo Moro_, Preso, seqüestrado, encarcera
do, quiçã assassinado já agora, como se aquele País, um dos berços 
da Civilização Ocidental, tivesse retornadO ã: êPoca ·das cavernas. 
Não há palavras que traduzam todo o nosso horror, toda a nossa 
repulsa, toda a nossa indignação, toda a nossa tristeza diante disso 
que representa um agravo aos direitos do homem em todo o mundo, 
aos direitos da humanidade inteira. 

Logo que nos chegou a notícia dessa monstruosidade, tomei a 
liberdade de dirigir-me ao representante da Itãlia em nosso País. Não 
sei se muito fiel às normas ortodoxas, mas, de qualquer sorte, me 
senti que devia dirigir-me ao Embaixador italiano junto ao Governo 
brasileiro, para externar, em nome da Oposição no Senado, a sua 
solidariedade com os votos de que aquele episódio encontrasse uma 
solução, um desfecho feliz. 

Pac;sados tantos dias de angústia constante e silenciosa, mas 
permanente, passados tantos dias, e quando os jornais do mundo in
teiro anunciam que teria sído executado aquele homem público 
entendi, Sr. Presidente, neste fim de tarde - triste, melancólica, 
penosa - ocupar a tribuna do Senado para, em nome da Oposição 
creio poder dizer que em nome do País inteíro, pelo menos nisto -
manifestar àquela nação amiga toda a solidariedade, toda a dor, 
unindo-se à sua dor e ao seu sofrimento. 

--Se alguma cois<l pudessem valer as minhas palavras, Sr. Presi
dente, se algum efeito prãtico elas pudessem ter, desejaria que esse 
efeito fosse no sentido de que essas manifestações de alta crimina~ 
!idade, de inaudita criminalidade viessem a desaparecer dos anais da 
História, no que é pior, da História Contemporânea, num mundo em 
que o progresso é tão grande, em que as conquistas da Ciência e da 
Técnica são deslumbrantes e que, não obstante isto, assiste um re
gresso, um retrocesso, um desandar no que diz respeito ao convívio 
social, no que tange ao respeito dos direitos, às normas mais ele
mentares do convívio humano. 

Nesta. altura do século XX, quando as luzes do século XXI jâ 
apontam no horizonte, Sr. Presidente, enquanto o homem devassa o.s 
espaços e torna o mundo menor, paradoxalmente parece que se 
assiste, também, a um retorno ao ambiente das cavernas, à manifesta
ção de um primitivismo, de uma selvagÚia que horroriza a Hunlani
dade inteira. 

Era só isto. Sr. Presidente, que, com o mais profundO pesar, 
entendi dizer, depois de ouvir todos os companheiros de Bancada, 
neste fim de tarde, quase no encerramento dos nossos trabalhos. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA- PI)- Permite V. Ex'- uma 
breve inten•enção? (Assentimento do orador.) Eu poderia, eminente 
Senador Paulo Brossard, pedir a V. Ex'" que falasse também em 
nome da Maioria. Mas, como a matéria é de transcendental 
importância, digo a V. Ex' que o nosso Partido já designou o 
eminente Senador Ruy Santos para, logo após V. Ex'-, manifestar, 
também, o nosso desagrado e, mais do que o nosso desagrado, a 
nossa revolta pelo lutuoso fato que V. Ex• tr"az, nesta tarde, ao co
nhecimento desta Casa. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Não vou dizer, 
Sr. Presidente~ que teri:3 prazer de falar em nome da Maioria, dada a 
matéria que estou tratando, que a ninguém dã prazer, embora 
devesse dizer que seria honroso falar em nome do Senado -da 
Minoria e da Maioria. Mas, compreendo a delicadeza e também a 
preocupação que V. Ex• teve, cm pôr em relevo maior a manifesta
ção da Maioria, conferindo a palavra ao eminente Senador baiano, 
Sr. Ruy Santos, para, logo a seguir, falar pela bancada majoritãria 
nesta Casa. 

De qualquer sorte, Sr. Presidente, a Casa já sabe, e V. Ex'- jã 
verificou, o que, aliás, não surpreende a ninguém, que o sentimento 
por mim externado, em nome da Minoria, em nome da Oposição, 
como me cabia fazê-lo. é o pensamento e o sentimento de todo o 
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Senado hrasilciw. Porque a verdade é esta, com todos os nossos 
agravos, com todos os nossos defeitos e divergências, nã~ podem~s 
comr:reender a política senão praticada, mais do que senttda e mats 
do 4ue concebida. praticada cm termos cristãos, em termos civiliza
dos e cm termos humanos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Coilcedo-a pàlavra 
ao nobre Sen•ldor Ruy Santos, que falará pela Maioria. 

O SR. RUY SANTOS (/\RENA- BA. Em nome da Maioria, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente c Srs. Senadores~ 

Em verdatle. o nobre Senador Paulo Brossard falou não só em 
nome da bam:ada do seu PurtidoJ mas, de todo o Senado e, mais que 
isso. de tod<.t a Nação hrasilcira, cujos sentimentos cristãos ele 
externa. 

Quando, Sr. Presidente, Albert Camus recebeu o Prêmio Nobel, 
pronunciou um admir:Jvel discurso, onde ele destaca a sua preocupa
<,;ão de que o mundo esteja sendo desfeito. 

O mundo realmente, Sr. Presidente, vem sendo, polfco a pôuco, 
desfeitt1 pelas novas gerações. Desaparec-e, aos poucos, o sentimento 
de fraternidade: desupareccm. (lOS poucos, os sentimentos mesmo de 
respeito à dignidade humana. 

O_quc acaha de se verificar na Itália é dessas coisas que envergo
nham o mundo inteiro. Tl.!rrorístas seqUestram um homem do pas
sado. da tradição. dos serviços o seu pafs. o premler Aldo Moro. Se
qUcstram-m) c o iulg:am, e.julpndo, o condenam a morte. 

A\~ mesmo tempo. Sr. Presidente, a Itália estava com a -tramita
ção de um rrncesso regular contru terroristas da Brigada Vermelha. 
O cxcmpln d~1 1.'ultura italí~LOU cstá nesse julgamento normal de crimi
nosos: mas os verdadeiros criminosos. esses que sei:J:Uestraram Aldo 
Mofll, jul,gam. condenam. e o que é mais grave, Sr. Presidente, na 
sua c:uta eles di;em que pnllkara o "suicídio" de Aldo Moro, e que 
outros "suicídios'' iam se vcrificur na It:.i.lia. 

Para qL1cm. Sr. Presidente, temos que apelar, nesta hora 
dramútica do mundo de hoje? NUo há sensibilidade em certa gente 
para a compreensão de que a vida merece o respeito de todos nós, 
porque a vida é <lquih) que mais prezamos. 

A revolta proclamada pelo nobre Senador Paulo Brossard é a 
revol!a de todo o Brasil c de t0do o mundo. Basta ver, Sr. Presidente, 
que o Partido Comunista it:J.lbno nUa se solidarizou, mas, ao contrá
rio. se uniu ao governo no combate à violência. 

Mas. panl onde vamos, Sr. Presidente? Já não penso no meu 
futuro. de homem que; cOmo V. Ex'.- perdoe-me a comparação
j.:l estamos dobrunJo a estrada da vida. 

Pensn o que scrô dos moços que estão vendo esses fatos e não 
tém meios p<.ln.l acab<lr com eles. Esta violência é dessas.coisas, para 
usar um lugar çomum. qu<rclama os __ Céus. Clama aos Céus, porque 
jii n<l Terra não hô damor que pos.c;a ser ouvido. 

O que vem de se verificar nu Jtfllia, Sr. Presidente, é um episódio 
dos mais tristes. O nobre Líder da Minoria falou das cavernas; não 
!.t:i se podemos comparar isso com o que se passava na quadra das 
c:.tvernas porque naquele ternp~) n~o havia sensibilidade, não havia 
cultura. n~o havia edUC<lc;ào, nJ.o havia Sensibilidade para a 
fraternidade entre os pov(~S. Mas hoje, quando chegamos ao fim do 
século XX. vemos esse epi!<iôdio a que outros vão se suceder. 

E pm isso. Sr. Presidente. é que não falta quem diga que um 
desespero deve se suceder outro desespero, e que os terroristas, que 
c!'>tilo presos·c-s-em.lo ,iulg:.lUo~ na ltúlía. deveriam ter o mesmo fim de 
Aldo Mnro. 

F.u nào pc-mo assim. Sr. Presidente. Penso que não devemos nos· 
servir dos maus exemplos: tkvemos sempre proceder com a esperan
Ç>l de que os fulos condenúvcis não se repitam. 

Mataram Ald\) Moro: outros serão mortos. Vez pí1r outra, são 
scqlic~trados industriuis. e h:J o requinte Je se mandar à família um 
pcda~.;~) Lln seu Jcdo. como que para dizer "está vivo e mandem logo 
o dinheiro, scn:lo o resto Llo cllrpo id". 

Onde est<lmos. Sr. Presidente? Para onde vamos? 

Os votos do Brasil, entretanto, Sr. Presidente, são no sentido de 
que o m-undo não se desfaça, no que ele tem de rnethor, naquilo que 
construímos de melhor. que foi o respeito â pe.Ssoa humana. 

Os meus votos. Sr. Presidente, os votos da minha bancada, ao 
unir o nosso protesto ao do nobre Senador Paulo Brossard, são no 
sei1tido de que haja um fim nisso, e a desgraça, o terror, a violência, 
sem limites, n_ào caiam sobre toda a humanidade, porque ai de nós, 
Sr. Presidente, quando isso se estender. 

Ainda hem - e daí a maior sensibilidade nossa de brasileiros 
contra o crime praticado,- que nesta quadra do mundo ainda não 
estamos atravessando períodos desses. Mas, quem sabe, Sr. 
Presidente o contágio do mal é muito mais fácil que o contágio do 
bem. de modo que. mais hoje, mais amanhã, para desgraça nossa e 
de outros países tranqüilos, a violência pode descambar para outras 
terras, e tt:remos. então, a hrutulidade do que vem de se verificar na 
Itália. Quando isso chegar, Sr. Pre:>idente, a rrevisão de Camus se 
verificará: o mundo estará desfeito. (Muito bem! Palmas.) 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (A!ilaral Peixoto) - A Mesa, pelas 
minhas palavras, <~ssocia-se à manifestação do Plenário, tão bem 
representado pelas palavras autorizadas dos Senadores Paulo ~ros
sard_e Ruy Santos, na conden3.çào formal a esse brutal atentado, que 
fere não só a naQào italiana, mas toda a humanidade. 

Tomaremos as providências para faze!' chegar ao representante 
da Repúblic.:a ltalianu os seguintes do Senado da República. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Amam\ Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Orestes Quêrcia, por sessão do nobre Senador 
Marcos Freire. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDB- SP. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Presidente Geise! autorizou ontem a concessão de aval do 
Tesouro Nacional para um contrato de empréstimo externo no valor 
de !OU milhões de marcos alemães entre a Caixa EGo.nõmica Federal 
e um grupo de bancos alemães a fim de comPlementar -recursÕs do 
Programa de Investimentos da CEF para o corrente exercício. 

ComprO\ ou-se assim o estado lastimável a que chegou a_ Caixa 
Ec.:onõmica Federal, por falta de uma administração eficiente, pois 
em ralàO de aplicações inconvenientes e até contrárias ao Regimento 
da Caixa, a entidade ficou sem fundos para cumprir sua obrigação 
prioritária. prevista em lei. de ser o principal agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, e financiar aquisição ou reforma da 
C"J.su própria. 

Enquanto milhares de brasileiros se vêem impossibilitados- de 
conseguir financiar sua moradiu. pois a Caixa Econõmica Federal 
está fechada a financiamentos, o Presidente da entidade, dias atrás, 
no Sei!ado, confirmava que a Caixa adquiriu por um bilhão de 
cruzeiros a área em torno do Forte de Copacabana, para livrá-la. 
segundo disse, de eventuais explorações imobiliárias. Logo em seguí~ 
da, a entidade permutou com o Governo da Guanabara aquela área 
por outra. Bastante louvtivel a intenção se a iniciativa de preservar a 
área do Forte de Copacubana, fosse competência da Caixa e não do 
Governo do Estado da Guanabara. Ao contrário, a operação foi 
inclusive ilegal, porque o Regimento Interno da CEF proíbe opera
ções desse tipo, ou pelo menos não prevé operações desse tipo, o que 
significa o mesmo. 

Por outro lado. com a criação do FAS (Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social) em 1975, a Caixa Econõmica Federal tem 
confessadumente destinado verbas gigantescas a esse outro objetivo, 
que escapa da finalidade principal, como jâ dissemos, de ser o prin~ 
cipal agente financeiro do BNH. Pior ainda, retira dinheiro do BNH 
para este outro objetivo, pois recentemente um dirigente da CEF 
confessou ter solicitado e conseguido novecentos milhões de cruzei~ 
ros uo Fundo de Assistênciu de Liquidez do BNH para o F AS. E 
umu das grande.<> obms do FAS é a construção de um grande 
slwppin~ center. Dinheiro do BNH desvirtuado do seu objetivo. 
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Aliú:... quando o Presidente da CEF,juntamente cõiTI outros di
retores. estiveram no Senado Federal, mas precisamente na Comis
são de Economia. fkou positivad;t u maneira pouco reComendável, 
cm termos de cfidênCÍ<.l administrutiva, como a Caixa dirige seus 
negócios. Ba:-.ta lemhrar a.'> dcc!uraçôcs dl~ Presidente, segundo as 
quais nn orçamento deste ano a CEF havia rrevisto uma verba de 
vinte c oito hilhlics para a cartcir.:t de habitação. mas que, para ficar 
mais dentro do realismo. 'rcduziw a verba para quatorze bilhões. 
Ora, isso nàL1 recomcndu nenhuma administração. Os números di
i'Clll da insegurança c da 'I incertezas da direçào da Caixa. 

O Sr. \'irgilio Tá,.·ora (ARENA- CE)- V. Ex.• me concede 
um aparte') 

O SR. ORESTES Qllf:RC'IA (MQB- SP)- CoÕ'l -prazer, 

O Sr. Virgílio Tál·ora (ARENA -CE)- Eminente Senador, 
chegamos no meio do discurso de V. ExJ, já no fim desta sessão. 
M3s este assunto. nobre Senador, parece que já foi suficientemente 
percutido, quando da presença do Sr. Ariovisto de Almeida, Pre
sidente da Caixa Econõmicn il Comissão de Economiri., á qUal presen
ces estivemos. c nào nos recordamos de V. Ex•, lá a i1ão ser nos 
momentos que saímos. 

O SR. ORESTES Ql't.RC'IA (MDB- SP)- Eu estava lã. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Perfeitamente, o que 
houve foi a Caixa Eo.::onómica, que tem o acompanhamento dia a dia, 
mês a mês. do nuxo de Caixa. A partir do segundo semestre do ano 
passado, viu diminuir, cm termos que se acenfuaraffi, jUStamente 
essas entradas, mercê de, cm diminuindo a remuneração da caderne· 
Hl de poupança, mercê da diminuição da inflação, houve retFradiS 
bastante pronunciadas, e entradas que não correspondiam àquilo 
que, no início do ano, havia sido programado, projetado como 
recurso de caixa. No início deste ano - e já foi ex.pHcado aqui, 
perante todo este Plenário, com minúcias de detalhe - o que houve 
foi Justamente um orçamento aprovado, ao contrário do que tinha 
sido acusada a Caixa. pelo Conselho Monetário Nacional, em janei
ro. E a Caixa. verificando -e aí tem que se louvar o contrãrio, riãO-
o que V. Ex• acha da pouca eficiência da administração da Caixa 
EL·onômica, mas ao contrário, h:.í eficiência da Caixa- verificando 
que as entradas se davum cada vez com defasagem maior entre 
previsão e rcalizaçL\o. encaminhou ao Conselho Monetário Nacional 
uma reavaliação de orçamento de aplicaçilo, citado em que, ao invés 
de 28 bilhões desceu para 14 bilhúes, com uma defasagem de quator
ze bilhões. Foi dito pelo Presidente da Caixa Econômica que se o 
unuxo de poup~tnça para as cadernetas respectivas aumentasse, 
realmente, seria feito nova reformulação e aumentados os tetas 
dessas aplicações. Foi proclamado sem o menor subterfúgio e o Vice
Udcr de V, Ex•. por sua solicitação, recebeu, via nosso intermédio, 
os dados respectivos, há dois ou três dias, fazendo a formulação de 
mais outras tantas indugações. -

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um apar
te'~ (Assentimento do orador.)- fsso fní problema posterior. Na ver
dadc._:t_Cai.xa E.:onômica suspendeu os empréstimos a outras linhas, 
em dezembro. 

quentemente, o nobre orador não poderá conceder -mais apartes e, o 
mais rapidamente possível, deve concluir o seu discurso. 

O SR. ORESTES QU€RCIA (MDB- SP)- Nobre Senador 
Virgílio Távora, o Senador Marcos Freire, embora um pouco anti
regimentalmente. deu um esclarecimento muito oportuno: fecharam 
os financiamentos de habitações e reformas. muito antes dessa 
modificaç~o. Mas. o que eu poderia dizer, aqui, com relação ao 
aparte do eminente Líder do Governo, é uma frase que ele, como 
militar que foi e que é da reserva, sempre ouviu como se ouve na 
caserna: "explica mas não justifica". Explica, mas não tem condições 
de justificar o que ocorreu, pois os números falam bem alto. E eu 
quis. embora sabendo que a matéria foi tratada dias atrás nesta 
Casa, voltar ao assunto, porque, ontem, o Presidente da República 
autorizou o empréstimo de cem milhões de marcos alemães para a 
Caixa Econômica Federal. Eu quis, exatamente, aproveitar esta notí
cia para concluir o meu pronunciamento, dizendo que foi bastante 
oportuno o aparte do nohre Senador Virgílio Távora. A ineficiência 
administrativa da Caixa Econômica Federa[ prejudica, sensivelmen
te, a Nação brasileira. 

Agora pelas noticias que os jornais publicam, hoje, o Governo 
autoriza a Caixa a buscar dinheiro e:\te:rno para cobrir os furos de 
uma administração ineficiente, ... 

O Sr. Virgílio Tá\lora (ARENA- CE)- Não é furo e não é 
ineftciente. 

O SR. ORESTES Qt:E:RCIA (MDB- SP) - ... que desta 
forma prejudica ainda mais a Nação por agravar os problemas da 
nossa balança de pagamentos. Nào estamos, no Brasil, conseguindo 
.wperm•ft sequer para pagar os juros da nossa dívida externa .. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - t: um equívoco 
lamentável. 

O SR. ORESTES Ql'E:RCIA (MDB - SP) - ... e a Caixa 
Econômíca Federal agr<J.va mais a situaçã-o, obrigando o G~verrlo, 
para cobrir a sua ineficiência, a se endividar mais, buscandO mais 
dinheiro lá fora. prejudicando, internamente, com a administração 
qu~ faz, e prejudicando. externamente, com o agravamento da 
dívida externa brasileira, por culpa da Caixa Econõmica federal. 

Era essa a minha manifestação de hoje, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Nada mais havendo 
que trat<Jr, vou encerrar a sessão, designando para a sessão extraor
dinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a se
guinte 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela

ções Ex.teriores sobre a Mensagem n'~' 53, de 1978 (n'~' 57/78, ha ori
gem), de 3 de março do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente 
da República submete ao Senado a escolha do Sr. Paulo da Costa 
Franco, Embaixador do Brasil junto à República do Ubano, para, 
cumulativamente. exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Reino Hachcmita da Jordânia. 

O SR. PRF.SIDENTE (Amaral Pdxoto)- Peço a atenção dos O SR. PRESIDENTE (Amara[ Peixoto)- Está encerrada a ses-
Srs. Senadl)res que o Senado está convocado para uma sessão são. 
e;><.traordinária a realizar-se às 18 horas e 30 minutos, canse· (Levanta-se a sessão às 18 horas e28 minutos.) 
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ATA DA 49ª SESSÃO, EM 19 DE ABRIL DE 1978 
4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDf:NCIA DO SR. PETRÔN!O PORTE!. L\ 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORESc 

Adalberto Sena - Altevír Leal - José Guiomard - Braga 
Junior- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattete Pinheiro
Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Hen~ 
rique de La Rocque -José Sarney- Fausto Castelo~ Branco- Hel
vfdio Nunes - Petrônio Portella - Mauro Benevides - Virgílio 
Távora- Wilson Gonçafves - Agenor Maria - Dinarte Mariz -
Jessé Freire- Milton Cabral - Cunha Lima - Marcos Freire
Murilo Paraiso- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotónio 
Vilela - Augusto franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista -
Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende - João Calmon - ·xm-aral Peixoto - Roberto 
Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Hugo 
Ramos- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Itamar Franco 
- Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Quêrcia - Otto 
Lehmann- Benedito Ferreira- Lázaro Barboza- Osires Teixeira 
- Italívio Coelho- Accioly Filho- Leite Chaves- Mattos Leão 
- Evelásio Vieira - Lenoir Vargas - Otair _Becker - Daniel 
Krieger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portell:J)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lído o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PA.RECER N' 171, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e J ust.iça., sO~ 
bre Requerimento formulado pelo Senador J:lu~ 
go Ramos com o fim de ser con.signado, em Ata, 
voto de louvor ao Presidente .T uscelino Kubits
cbek, ao ensejo do 18.0 aniversário de Brasília. 

Relator: Senador Gustavo Capanema 

Subscrito pelo eminente Senador Erugo Ramos, o 
R-equerimento submetido ao exame desta Comissão, 
propõe a consignação, em Ata, de voto de louvor ao 
ex-Presidente Juscelino Kubitschek, por ocasião do 
18.0 aniversário de Brasília. 

Lido no Expediente, a matéria aqui veio, na for
ma do § 1.0 do art. 245 do Regimento Interno, que, no 
caput do mesmo artigo, estabelece sua admissão, 
quando diga respeito a acontecimento de alta signi
ficação nacional. 

Não se pode deixar de reconhecer como de sig
niiicativo acontecimento nacional a comemoração do 
18.0 aniversário de Brasília, notadamente para nós 
que aqui habitantes. 

E a figura de Juscelino Kubitschek, como salien
t.ou a Justificação da propositura, já se inseriu no 
julgamento da história e na admire. "ÍÍO do povo bra
sileiro. 

Assint, na esfera da competência reg1mental des
ta Comissão, amparado pela Lei Interna do Senado 
opinamos pela aprovação do Requerimento. l 

Sala das Coml.ssões, 19 de abril de 1978. - Da· 
niel Krieger, Presidente - GustaVo Capanema, Rela
tor - Acciol,y Filho - Otto Lehmann - Helvidio Nu
nes ~Nelson Carneiro - Dirceu Cardoso - Paulo 
Brossa~d - Osires Teixeira - Orestes Quércia. 

0° SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- O Expediente lido 
Vái à publicação. 

Conc~do a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURJVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte dis~:urso.)- Sr. Presidente,_Srs. Senadores: 

A Caixa Econõmica Federal encaminhou ao Conselho Mo
netário Nadona!, através do Banco Central, pedido de autorização 
p<lra instalar 280 (duzentas e oitenta) novas agências em dezenove 
Estados e no Distrito FederaL Na exposição de motivos submetida à 
deli-berãçào do Conselho Monetário Nacional é assinaTado que as 
604 {seiscentas e quatro) agências de que a Caixa dispõe no País são 
comprovadamente insuficientes para atender aos seus fins 
tradicionais. sobretudo face a novos e crescentes encârgos, como 
Fundo de Assistência Social (F AS), o Crédito Eduéativo e os centros 
sociais urbanos. Para legitimar tais pretensões, é dito ainda, que a 
Caixa Económica do Estado de São Paulo possui no território de sua 
jurisdição maior número de agências do .que a Caixa EcÕnômica 
Federal em todo o País. 

Conforme esclarecido pela direção da Caixa EconômiCa as 
novas agências serão instaladas em municfpios da maior representati
vidade nos respectivos Estados, selecionados mediante levanta~ 

menta geocconõmico. A distribuição das novas agências deverá ser a 
seguinte: Amazonas: cinco; Bahià: dezenove;_Alagoas: cinco; Ceará: 
vinte e duas; Espfrito Santo: oito; Goiás: quatorze; Mato Grosso: 
nove; Mina.!- Gerais: vinte e seis; Paraíba: dez; Parã: seis; Paraná: 
vinte e uma: Pernambuco: dezesseís; Piauí: quatro; Rio de Janeiro: 
vinte e quatro; Rio Grande do Sul: dezessete; Rio Grande do Norte: 
dez; Santa Catarina: doze; São Paulo: quarenta e três; Sergipe: dez e 
Distrito Federal: seis. 

O Estado de Sergipe será, assim, aquinhoado com dez agências, 
fato bastante ~ignificativo para um Estado pobre como o meu, onde 
a presença de estabelecimentos de crédito oficial é da maior re
levância, instrumentos que são do desenvolvimento económico e, 
ainda, de "redução das desigualdades regionais. ~s dez agências da 
Caixa Económica Federal, que esperamos venham a ser instaladas 
ainda este ano, terão repercussão na vida económico-financeira de 
Sergipe, sendo de destacar o sentido social desta entidade, o que au
menta <~ind~~ mais a importância de sua atuação naquele Estado. 

Sergipe. Sr. Presidente, receberã as novas Agências da Caixa 
EconOmica Federal como sinal de boa vontade do Governo Federal 
e, nesta oportunidade, congratulo~me com o seu Presidente, Dr. 
Ariovisto Marcos de Almeida Rego. pela iniciativa, que hâ de ter o 
beneplácito do Conselho Monetário Nacional, a fim de que se con# 
cretize sem perda de tempo. 

Era o que tinl'l.a a dizer. (Mui to be!ll!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Arnon de Mello. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estive cm Recife onde fui assistir à posse do meu filho Leopoldo 
na direção regional da Rede Globo de Televisão e onde encontrei 
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velhos amigos, entre os quais Gilberto Freyre, hoje diretor do 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. b meu lntuíto falar 
aqui do Instituto Joaquim Nabuco e do Museu do Açúcar de Recife, 
criado este último em 1960, por decreto do Presidente Juscelino 
Kubitschek que o Presidente Jánio Quadros anulou. Ficou, assim, o 
Museu sem personalidade jurídica, mantido pelo Instituto do Açúcar 
e Álcool, até que, cm 1977, o Presidente Ernesto Geisel o incorporou 
ao Instituto Joaquim Nabuco, que carece, no entanto, de recursos 
para mantê-lo e desenvolvê-lo, através de pesquisas. Quando o 
visitei, estava sendo concluído um levantamento do seu patrimônio, 
para que o Instituto Joaquim Nabuco lhe assumisse a direçã.o. 

GILBERTO FREYRE 

Mas, antes de referir o Instituto e o Museu, o que farei em outro 
pronunciamento. aventuro-me a falar de Gílberto Freyre, que me faí: 
recordar todo um período da minha mocidade, poderia dizer da 
minha geração e do próprio Brasil. 

Conheci Gilberto Frcyrc um ou dois anos depois da vitória da 
revolução de 1930, ele, hospedado na bela casa da Avenida Atlânti
ca, em Copacabana, de Assis Chateaubriand, diretor do O Jornal, on
de cu trabalhava. Tinha Gilberto 32 anos, fôrq. S~retário de Está· 
cio Coimbra c acompanhara no exnio de Lisboa o seu amigo e;~~;-Go
vernador de Pernambuco deposto pela revolução triunfante. 
Ainda na capital portuguesa, recebera em 1931 •;onvite da 
Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos, para ali 
realizar conferências._ Aceitou o convite e, cumprido o compromisso 
que assumiu, cm companhia de Rucdiger Bilden e Butler Simkins -
que muito contribuíram para que escrevesse ••casa Grande & 
Senzaia" -,regressou a Nova York, pelo Novo México, Arizona e 
Texas, cuja paisagem muito lhe lembrou o seu Nordeste. Passou, 
então, peios alagados e canaviais do "deep South" americano, da 
Luisiana, Alabama. Mississipi, Curolinas, Virgínia, que rifais 
aprofundam as semelhanças com a paisagem humana e social do nos
so setentrião. Já tendo aproveitado sua estada em Lisboa para 
estudar o nosso passado, continuava, no Rio, suas pesquisas, e daí 
para escrever o seu grande livro foi um pequeno salto. 

TIM !DO E CORDIAL 

Com aquele ar tímido e cordial, andava Gilberto Freyre pela 
redução de O Jornal, e fizera boas relações entre os jornalistas. 
Quanto a mim, tais relações logo se transformaram- em Cãtilarada
gem, devido à sua velha amizade com José Lins do Rego, de cujos 
artigos no Jornal de A lagoas. de Maceió, fôra eu revisor. 

Augusto Frederico Sc:himidt mantinha nesse tempo a Livraria 
Católica, à travessa do Ouvidor, e logo se interessou por Gilberto 
Freyre, com quem contratou a edição de um livro que se chamaria. 
Casa Grande & Senzala, pouco depois publicaúo com êxito 
excepcional. 

NA SOCIEDADE AMIGOS DA AM~RICA 

Lembro-me de que, no dia 22 de maio de 1947, saudei o grande 
brasileiro na Sociedade Amigos da América, então presidida pelo hoje 
General Juracy Magalhães e onde deveria ele pronunciar conferência 
sobre Wa\t Whitman. Foi-me grato, então, dizer alguma coisa a 
propósito de Gilberto_ Freyre, a quem eu já muíto devia. Fui seu 
aluno no curso de Antropologia da antiga Universidade do Distrito 
Federal, de Anísio Teixeira, e todas as minhas Ieitur_a_s_eram por ele 
indicadas. Com a maior calma do mundo, sem ar professoral, sem 
querer fazer proselitismo, sem querer mesmo ser mestre, Gilberto 
Freyre nos ensinava as coisas mais sérias, como se nada nos estivesse 
ensinando. Ele mesmo não imagina quanto lhe devo sob tal aspeto. 

De início, citei Álvaro Uns, segundo o qual a obra de Gilberto 
não pode ser apreciada pelos contemporâneos, pois só o tempo nos 
dará perspectiva para determinar-lhe a magnitude. Ressaltei a 
profundidade dos seus estudos, a seriedade de syas_ pesquisas, sua 
cultura, sua universalidade, ao mesmo tempo que sua originalidade e 
sobretudo .. a sua flama de revolucionário que agita e renova, e, sem 
perder o gosto da tradição, projeta-se para o futUrO sempre animado 

do viço e ardor da juventude". Niilguém, de fato, lhe podia ser 
indiferente, nem o leigo nem o sábio, mercê dos assuntos que encara 
como dos aspectos que abrange e dos problemas que suscita. 

LIVROS 

A essa época, os livros de Gilberto Freyre jâ haviam sído 
tni.duzidos em várías língUas. Por sugestão de Ortega e Gasset, 
Nordeste fôra editado em espanhol pela Espasa-Calpe, e Interpreta
ção do Brasil, no mesmo idioma, pelo Fundo de Cultura Económica, 
do México, além de publicado em inglês por Knopf, de Nova York. 
No momento, estudava propostas de Galimard, na França, e de 
editores da Holanda e da Suécia para tradução e publicação de Casa 
Grande & Senzala, jâ editado na Argentina, Inglaterra e Estados 
Unidos. Ademais, niio tinha Gilberto cinqüenta anos ainda e já fôra 
consagrado no exterior, na Eur-opa como na América do Norte, do 
Sul e Central, por escritores e hoinens Públicos de várias posições 
ideológicas, corno Stafford Cripps, Watdo Frank, Braudel, José 
Medina Echevarria, Antonio Sérgio, Fernando Ortiz, Natalício 
Gonzales, Eduardo Malea, aos quais o~Uros muitos, notávei"s, se 
juntaram depois em artigos encomiãsticos. 

NÃO SE DESLUMBROU 

Mas Gilberto não se deixou deslumbrar pelo êxito. Ao contrâ
rio. De sua lonza viagem a(' -:-strang~:,c, .~b.o vvitou ma1s br<~n.::o à 
terra mestiça, nem se dispôs a exaltar, em detrimento da nossa, as 
civilizações arianas: muito pelo contrârio, regressou ao País ainda 
mais brasileiro. compreendendo e estimando nossQ-Povo, e cOnfiaO
do nele. Aqui seus olhos descouriram sinais de personalidades onde 
atê então só se viam marcas de inferioridade. Indiferente -ao meio 
hostil, que o acusava de inimígo da Igreja, comunista, falto de pudor 
e de amor 2 Pátria pela importância que atribuía ao sexo e ao preto 
em nosso desenvolvimento de naçâ.o, o jovem graduado de Colúmbia 
e estudante especial de Oxford promoveu extraordinãria valorização 
das nossas coisas, da nossa gente, dos nossoS motivos, dos nossos tra~ 
ços característicos mais renegados. Isto, sem deixar de estudar as nos
sas deficiências, não reconhecidas antes dele, os_ erros da nossa 
formaçào e do nosso passado colonial, o que, em vez de situâ-lo na 
condição de apologista sentimental, lhe realça a autoridade de crítico 
e de cien•tsta. 

REVISÃO DE NOSSA HISTORIA 

Com a contribuição e o estímulo de Gilberto Freyre, fez-se uma 
revisão da nossa História, dos nossos valores, da nossa realidade. 
Passou-se a limpo o Brasil. Foi ele recriado, redescoberta. Até 
Gilberto Freyre, éra:nos postiços, artificiais, .::le papel pintado. Ele 
fez que noS nos encontrássemos a nós mesmos. Brasileiros de todas 
as origens, de todos os sangues e de todas as regiões, analisando-nos 
e interpretando-nos com lucidez e coragem. E defendeu o Brasil 
contra os próprios brasileiros porque me ufanista, ou cegos de 
esnobismo, buscando evitar que fosSem os uma caricatura ou uma có
pia a carbono de outras terras, para dar-nos unidade, personalidade 
definida, que provocasse interesse e curiosidade, e não indiferença e 
desprezo. 

SOCIEDADE- SUJEITO PLURAL 

Diga-se de Gilberto Freyre aquilo que ele citou, no prefácio do 
sc.u "Oràcm e Progri!Sso", de Julian Marias, sociólogo espanhól, 
autor do livro "La Estrutura Social - Teoria Y Método" -
(Madrid [955), a propósito de uma "sociedade - sujeito plural". 
Nele se encontram, rea[mente "a um mesmo tiempo, vârios tiemros 
distintos e, identificadas com esses tiempos, várias gerações". Passa
do, presente e futuro estão na obra de Gilberto Freyre, a iluminarem 
nossos caminhos. Com a paciência de um frade, pesquisou, estudou e 
interpretou nosso pas..c;ado para olhar o presente, com olhos verda
deiramente de ver, definí-lo, e, com ir • .::rível agude2:a, apontar-lhe o 
futuro. Temo-lo, a~sim, para usar as palavras do professor Marias, 
por ele citadas: 

"parcialmente coexístentt. de maneira que el hombre de 
otro ticmpo - el anciano - conviva com el de êste y se en-
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contren los dos o más tiempos ctialfficados en um mismo 
presente." 

GRANDEZA MÚLTIPLA 

€ múltipla, sem dúvida, a grandeza de Gilberto, escritor, 
sociólogo, gênio, como tantos já o chamaram. Mas eu estimaria nele 
destacar antes a grandeza do brasileiro, como do nordestino que é, 
pois assim o demonstra sua ação, já prevista anteriormente-Por esta 
nota do adolescente de Recife, escrita no ano de 1924 e incluída no 
seu livro autobiográfico "íempo Morto e Outros Tempos": 

~'Oliveira Lima advertíu·me "Não pense em fixar-se no Brasil. 
Escritor no Brasil? 1:. o mesmo que pretende_r alguém patinar em 
areia". Aqui estou há quase um ano. No Recife: nem ao menos em 
São Paulo, para onde o excelente amigo deu. me cartas de apresen_ta
ção para Washington Luiz, Carlos de Campos, Afonso de Taunay, 
Padre Valais, Rangel Pestana. Será que ele tem razão? Às vezes ºare
ce que sim. Sinto que meu ajustamento intelectual no Brasil é quase 
impossível. Experimento às vezes enorme vontade de voltar aos meus 
amigos de Columbia e sobretudo aos de Oxford e Paris, cujas cartas 
venho deixando sem resposta, decidido como estou a que essç meu 
intenso passado - inglês e pariense- seja um tempo que morra de 
todo, a não ser como vaga recordação sentimental. São cartas que 
me seria doloroso responder dead paper é ao que elas devem reduzir
se. Dead pap~r. mute and white, como diria Elizabeth Barrett Brow
ning. E. enfático: Minha decisão está tomada: é reintegrar-me 
completamente no Brasil. Atolar-me na sua carne e no seu massa pê. 
Pelo sentimento jã me sinto restituído à infância brasileira. 
Restituído à minha mãe, ao meu pai, aos meus irmãos, aos parentes e 
amigos que aqui deixei quanto parti para os Estados Unidos. Isto C o 
principal: esta recuperação sentimental. A adaptação intelectual é 
secundária." -

OUTRA CAl<TA DE OLIVEIRA LIMA 
E esta outra nota, também do ano de 1.924 e incluída no mesmo 

livro: 
"Carta de Oliveira Lima, escrita de Lisbôa: ... "Vejo 

que não se sente aí feliz. Eu o previa. O meio é muito 
acanhado ... ·~ E destaca a inveja como sendo característico de 
Recife. Exagero ... "Veja se reúne alguns cobres para ir 
tentar São Paulo, onde _o meio é maior, maior também o esti
mulo e menor a inveja, se também existe." ..... Desejaria vê
lo transplantado para São Paulo. O Carlos de CampoS vai ser 
afinal o Governador ou Presidente do Estado. t um homem 
inteligente e herdou o charme do pai, o fal~cido !3ernardino 
de Campos. Creio-o riieu afeiçoaâo, e õ.âo- d-uvidarei em escre
ver-lhe uma oq mais vezes a seu respeito, quando quiser" ... 

Assim conclui, resoluto, Gilberto Freyre a sua nota: 

"Oliveira Lima me conhece menos do que supõe. No 
Brasil, o meu lugar é em Pernambuco." 

CONFIDENCIA 

A essa altura cumpre-me fazer uma confidência: no dia 15 de 
março último, Gilberto, que tem a idade do século, fez 78 anos. 
Telefonei-lhe do Rio para sua casa de Apipucos, no Recife, onde há 
muito reside. De Já me informaram que estava fazendo conferências 
em Caracas, hospedado Õo Hotel Hílton. Aí o encontrei, e dei·lhe 
meus para bens. 

Quer dizer: serve ao bom nome do BrasiL Recebe numerosos 
convites para conferências no exterior, sem qualquer propósito políti
co. Seleciona-os, c viaja~ Os convites não lhe chegam por motivos 
políticos senão por razões culturais. 

DEPUTADO 
Apesar de inteiramente avesso à polftica, ou melhor, à vida 

partidária, na campanha de redemocratização do Brasil foi feitõ 
pelos estudantes de Recife. Tendo participado, com patriotismo e 
"coragem de resistir e de clamar", da luta democráfica em 
Pernambuco, porto avançado do totalitarismo indígena, seus jovens 

camaradas da Universidade de Recife o fizeram candidato à 
Assembléia Constituinte. E sem força eleitoral organizada, sem 
jamais haver pensado em concorrer ao pleito, candidato registrado 
no último dia do pn110 marcado para as inscrições, sua campanha 
foi de verdade e de idéias, e sua eleição autêntica vitória da vontade 
popular e dos eleitores independentes. E aproveitou o ensejo para 
promover a fundação do Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 
Sociais, n~:~scido de projeto de sua autoria. 

NO PODER LEGISLATIVO 

Foi Gilberto Freyre neste Poder Legislativo uma força que se 
afirmou não apenas pelo seu nome e pelo seu passado, mas por suas 
idéias novas, ajustadas ao tempo e á terra. O senso realista do 
pesquisador e do cientista, que sugere e conclui à base de dados 
positivos. é o mesmo do político que observa o povo, sente-lhe os 
sofrimentos e procura-lhes as causas. Falando certa vez aos estudan
tes mineiros, definiu ele com precisão exemplar o seu pensamento 
sobre a dun> realidade dos nossos dias, dentro da qual definham, 
murcham c fenecem tanto o liberalismo individualista como o 
socialismo marxista, superados ambos pelo socialismo ou cooperati
vismo democrático. Os brasileiros, que já tinham ouvido e compre
endiam o sociólogo sentiram no Deputado a mesma clarividência, 
quando ele lhes indicou, no plano político, os caminhos certos quejâ 
lhes apont<~r<~ no plano cultural. 

RECUSA AO MARECHAL CASTELLO BRANCO 

Em J964, Gilberto Freyre rc_cusou convite do Marechal 
Humberto de Alencar Castello Branco para set Ministro da Edu
cação. O Marechal insistiu. Gilberto tornou a recusar, termi
nantemente. 

" __ Por que?- perguntei-lhe. 
- Porque não podería realizar ~o Ministério o que ten

ci_on.ava.~· 

Não pensa em política, muito menos em política partidária. 
Pensa no Brasil, a que se dedica, sem qualquer interesse pessoal. 

REFERENCIAS 

Apanho ao acaso referências ao nome de Gilberto Freyre, e vejo 
q_ue sua obra transpôs nossas fronteiras. 

Sanue\ Putnam, de Nova Iorque, que traduziu para o inglês Ca
sa Grande & Senzala. dí.sse que ele é, como escritor, e.stetic expression 
of genius- expressão estética do gênio; Waldo Frank que é- "expres
são suprema de um escritor de primeira ordem"; John dos· Passos 
que sua obra "é de impoftâncía máxima como literatura": A. J. 
Armstrong que é "brilhante, cm literatura, na acepção de gênio. Sim
plesmente gênio". 

Nos Est.:tdos Unidos, assim se julga Gilberto Greyre. E na Euro
pa também. F. Braudel, André Rousseaux e Albert Seguin em Paris; 
Presto Seminário. em Roma; Aldous Huxley, na_lnglaterra, são todo 
entusiasmo pelo brasileiro. Na Europa diz-se mesmo da sua obra: 
"Nada de seco nem de abstrato. Ao contrário, nela se encontra uma 
multidão de detalhes humanos, descrições da natureza e do coração 
do homem que fazem dela uma epopéia tão apaixonante como Guer
ra e Paz_. de Tolstoi, e o Dom Qui:<ote, de Cervantes". 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte!la)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Entre as vítimas de uma política de pessoal pontilhada de falhas 
e contradições, encontra-se nemeroso contingente de servidores fe
derais que, embora regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos, 
foram postos iL disposição da Rede Ferroviária Federal S.A., numa 
situação que se caracterizou pela ambigUidade. 
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Trata-se de elementos que, em sua maioria, ingreSsaram QO 

serviço civil através de concurso público, com a promessa de que 
nele poderiam conseguir progresso funcional e profLssional, mas que, 
de um momento para o outro, por ato unilateral da adt.1inistração, 
tiveram suas possibilidades de ascensão funcional totalmente fecha
das. 

As peripécias por que passaram ou vêm passando esses traba
lhadores tiveram início em 1941, quando o Governo resolveu trans
formar em autarquia, o que efetivamente se concretizou, a antiga 
Estrada de Ferro Central do Urasil. 

~ preciso ressaltar, por um imperativo de justiça, que as auto
ridades da época procuraram assegurar aos servidores com exerdcio 
naquela autarquia, à data da transformação, todos os direitos que 
lhes cabiam na forma da legislação vigente, situação que permaneceu 
inalterada, mesmo após a vigência do novo Estatuto dos Funcioná
rios Públicos Civis da União, aprovado em 28 de outubr_o de 1952. 

A autarquização da Estrada de Ferro Central do Brasil parece 
que foi bem suc~dida, d_o ponto de vista da melhoria dos padrões de 
desempenho de suas atividades operacionais, motivo por que o 
Governo resolveu, em 1957, constituir uma sociedade por ações, com 
a denominação de Rc::_de Ferroviária Federal S/ A (RFFSA}, assim 
como aquelas cujos contratos de arrendamento fossem oficialmente 
rescindidos ou encampados. 

Mais uma vez, os diplomas legais respectivos resguardaram de 
forma expressa os direitos dos funcionários feder_ais com ex.erdcio 
nas estradas de ferro absorvid_a_s_ pela Rede Ferroviária Federal S/A, 
qualquer que fosse a sua qualidade (funcionários púBlicos,-servido
res autárquicos ou extranume;râr_ips), colocando-os, contudo, em 
quadros suplementares, o que representou o primeiro golpe contra 
milhares de elementos transferidos para a nova entidade. 

E ainda mais. Os servidores nessa condição passari&.m a prestar 
serviço à RFFSA, como pessoal cedido pela União, competindo-lheS 
exercer atividades compatíveis com seus cargos e funções. Os que fos
seri). considerados dispensáveis, a critério ôóS-dirigentes da Rede, 
seriam rela!:ionados e encaminhados a outras repartições e entidades 
federais, por iniciatíva do Ministro da Viação e Obras Públicas, pro
vidências que, até certõ ponto, contradiziam as intenções do legisla
dor de não causar qualquer prejuízo aos que, por exclusiva 
conveniência da Administração, tiveram seu status alterado. 

Embora regidos pelo Estatuto dos FunciQnârios, os servidores 
postos à disposição da Rede Ferroviária Federal S.A. int~grantes dos 
quadros da ex.tinta EFCB, foram compuls.oriamente obrigados a con
tribuir para uma instituição previdenciária denominada Caixa de 
Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil. Posteriormente, com a criação -d_o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Funcionários- e Empregados em Servi
ços Públicos, passaram para essa autarquia os encargos referentes à 
concessão de benefícios, os quais seriam mais tarde transferidos para 
o INPS, quando da unificação da Previdência Social. 

Como se vê, os funcionários da antiga EFCB, a exemplo do que 
ocorria com seus colegas de outras entidudes congéneres, vinculadas 
à RFFSA, conquanto não perdessem a condição de servidores es
tatutários, em vez de contribuírem para o lP ASE o faLiam para o 
INPS. Criou-se, desse modo, uma situação nova, da qual fatalmente 
resultariam conseqUências Capazes de dar origem à constituição de 
direito a duas aposentadorias: uma custeada pelo Tesouro Nacional, 
prevista na Constituição e na Lei n~' 1.711/52, e outra de natureza 
contributiva cujo pagamento deveria ficar a cargo do INPS. 

E foi o que efetivamente aconteceu com o advento da Lei n9 
2.752, de 1956, que assegurou: 

"aos funcionários e servidores públicos, civis e militares, 
a percepção acumulativa de aposentadoria, pensão ou 
quaisquer outros benefícios devidos pelas instituições de 
previdência e assistência social com os proventos de dispo
nibilidade, aposentadoria ou reforma ... ", "sem quaisquer li
mites ou restrições", 

Faziam jus a tais vantagens os que não perderam a condição de 
funcíonáríos públicos ao ser instalado o regime autárquico na entida
de em que trabalhavam. 

A Lei era imperativa a esse respeito, determinando que os pro
~enlos retidos ou cujo pagamento houvesse sido suspenso pelo Te
souro Nacional deveriam ser pagos aos aposentados ou inativos 
pensionistas dos Institutos ou Caixa de Pensões, no prazo máximo 
de sessenta dias, a partir da data de vigência do referido diploma le
gal (art. 3~>), 

Os servidores públicos federais com exercício em ferrovias de 
propriedade da União e incorporadas à Rede Ferroviária Federal 
S.A. tinham, portanto, direito à dupla aposentadoria, conqulsta: 
plenamente reconhecida pelos órgãos de pessoal e __ pelo Tribunal de 
C_ontas da União. _ _ __ 

Em 1957, porém, foi promulgada nova·Constitliição que, em Seu 
artigo 101_,__§ 3~>, aboliu essa concessão, ao determinar que, em 
nenhuma hipótese_, os proventos da inatividade poderiam exceder a 
remuneraç-do em atividade. Tendo a extinção da dupla aposentado
ria se processado através de dispositivo constitucional, aos prejudi· 
cados não restava outra alternativa senão conformar-se com a perda 
de um benefícío jã incorporado ao self patrimônio funcional, visto 
que não se admite direito adquirido contra a Constituição. 

Ocorre que a citada Ca_rta Magna, ao extinguir a dupla aposen
tadoria, ressalvou, no seu artigo 177, § l~", a posição dos que já 
houvessem satisfeito, ou viessem a satisfazer, dentro de um ano, as 
condições necessárias para inativaçào nos termos da legislação vigen
te à data em que foi publicada. 

Apesar da clareza com que o assunto foi colocado pela própria 
Constituição, surgiu um intenso debate envolvendo os órgãos de pes
soal e a própria Consultaria-Geral da República que, em reiterad_os 
pronunciamentos, chegou a conclusões com as quais os interessados 
não concordaram. A controvérsia se estendeu por muito tempo até 
que a Consultaria-Geral da República resolveu por um ponto final 
nas discussões, por considerar_que o Executivo estava totalmente iso-
lado em suas posições, tendo em vista que os Tribunais Federal de 
Recurso e de Contas da União haviam firmado juris_prudência em 
sentido contrário, prestigiada e consolidada por decisões do Supre
mo Tribunal Federal. 

Houve ainda resistência por parte do órgão de pessoal da 
RFF:SA, obrigando a Consultaria-Geral da República a emitir 
enérp;ico parecer em que mostrava a conveniência e mesmo a 
imprescindibilidade de 

"A Administração adotar orientação jurisprudencial, no 
particular, como medida de economia processual evitando-se 
as demandas judiciais, mesmo porque é entendimento já con· 
sagrado, na órbita do Executivo FederaL que as decisões do 
Poder Judiciário, embora só obriguem nos casos concretos, 
quando reiteradas, podem ser estendidas, administrativamen
te, aos cas_os_ anâlogos". 

Ma..c,, os órgãos de pessoal diretamente íntefessados na questão 
procuraram criar toda sorte de obstáculos ao reconhecimento dos di
reitos dos servidores beneficiados pela dupla aposentadoria. Pro
crastinaram, por todos os meios ao seu alcance, a solução dos pedi
dos dos interessados, deixando de prestar aos mesmos informações 
que os orientassem quanto à existência de direito às vantagens. 

Encontrando-se entre os beneficiários substanciais parcelas de 
pessoas simples e pouco esclarecidas sobre suas verdadeiras situações 
funcionais, muitos não req~ereram tempestivamente o que lhes era 
devido, do que surgiu nova controvérsia sobre a perda do beneficio 
por parte daqueles que não o reivindicaram dentro do prazo estabe
lecido pela Constituição. Conhecemos o caso de um servidor que, ao 
ser promulgada a mencionada Carta Magna, já contava mais de trin
ta e cinco anos de serviço e, portanto, fazia jus às- duas aposentado
riass. Por não ter se utilizado da ressalva constitucional, inativou-se 
em 1971, com quase quarenta e três anos de serviço, apenas com os 
proventos a cargo do INPS, quando decisão do Supremo Tribunal 
Federal eliminou a exigência de forma!íZaçào do pedido dentro do 
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prazo em que o servidor reuniu os requisitos riecessârios, em se tra
tando de aposentadoria voluntária. 

É realmente lamentável que Administração proceda dessa for
ma, criando obstáculos de toda ordem a que servidores beneficiados 
ela própria Constituição reivíndiquem o pagamento do que lhes é 
devido. Essa prática foge às praxes administrativas e não se concilia 
com os verdadeiros princípios de justiça social. 

Reiteramos. nesta oportunidade, os apelos que temos endereço 
ao Ministério dos Transportes e à·Rede Ferroviária Federal S/A pa
ra que ponha fim a este estado de coisas, deixando de protelar, inde
finidamente, o reconhecimento de direitos líquidos e inquestionáveis. 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passa·se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão. em turno único, do Parecer da Comissã-o de 
Relações ExteriOreS sobre a Mensagem n' 53, de 1978 
(ns> 57/78. na origem), de 3 de março do corrente ano~ pela 
qual o Senhor Presidente da República Submete-ao senado-a 
escolha do Senhor Paulo da CoSta Franco, Embaixador do 
Brasil junto à República do Líbano, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaix;;~dor do Brasil junto ao Reino 
Hachemita da Jordânia. 

A lista de presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senado
res. Sendo evidente, entretanto, a falta de quorum, em p1enãrio, a 
apreciação da matéria fic<i.-ãdiadri ~ara outra o~ortunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Nada mais haven· 
do que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n<1 46, de 1978, do 
Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do Editorial sob o título "O COngresso 
sem o Poder de Fiscalizar", publicado no jornal O Estado de S. 
Paulo, de 2 de abril de 1978. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n' 54, de 1978, do 
Senhor Senador Braga Júnior, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da exposição feita pelo Senhor Senador Virgílio 
Távora, em reunião conjunta das Comissões de Minas e EnC:rgíã. do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, no dia 5 de abril de 
1978. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 86, de 1978, do 
Senhor Senador Hugo Ramos, solicitando seja consignado em Ata 
um voto de louvor ao Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
ao ensejo du !89 aniversário de Brasília, tendo 

PARECER,sobn9 17l,de 1978, da Comissão: 
-de Constituitiío e Justita, favorável. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 34, 
de 1976 (n9 479-C/71, na Casa de origem), que acrescenta dois 
parAgrafas ao art. 98 da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964 
(Estatuto da Terra), tendo 

PARECERES, sob n9s 352,353 e 897, de 1977, das Comissões: 
- de Agricultura - 19 pronunciamento: favorável; 29 pronun~ 

ciarnento (reexame solicitado em Plenário): contrário, com voto ven~ 

cido, em separado, do Senhor Senador Roberto Saturnino; e- de 
Economia, favorável. 

-5-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n~' 237. de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que r!ispõe 
sobre o cns.ino obrigCttório, em todos os cursos jurídicos do Pais, da 
disciplina "Direitos Humanos FundamentaiS"; tendo 

PARECERES, sob n9s 405,406 e 751, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucional~dade e juridici

dade; 
-de Educação e Cultura- Is> pronunciamento: favorável, com 

voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Otto Lehmann; 29 pronUnciamento 
(rcexame solicitado em Plenário): contrário, com voto vencido dos 
Senhores Senadores Evelásio Vieira e Adalberto Sena. 

-6-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 1, 
de 1977 (n? 2.320-A/74, na origem,1. de iniciativa do Senhor Pre
Sidente da República, que regula a locação predial urbana, e dã ou
tras providências. tendo 

PARECER, sob n? 777, de 1977, da Comissã.o: 
-de Constituição c Justiça, favorável ao Projeto, com as emen

das _que apresenta de n9s ! a 12·CCJ, com voto vencido, em separa~ 
do, do Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo da votação do 
Requerimento ns> 61, de 1978, de adiamento da discussão, para 
reexame da Comissão de Constituição e Justiça. 

-7-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n? 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que -elimina a 
exigência do período de carência para concessão, pelo INPS, de 
benefícios em virtude de rncapacidade para o trabalho ou morte do 
segurado tendo 

PARECERES, sob ns>s 465 e466, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dadee, no mérito, favorável; e 
- de Legislação Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n? 77, de 1978, de adiamento da di$cussão para 
reexame da Comissão de Legislação Social. 

-8-

Discussão, em primeiro turno (a.preciação preliminar da cons· 
titucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado ns> 144~ de 1977, do Senhor 
Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a deter· 
minar o pagamento de gratific-<~.ção especia-l ao funcionalismo civil e 
militar da União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob nº 940, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri

dicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Car~ 
neiro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento n9 
S9, de 1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (PetrôniO Portetla) - Estf encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.) 
~ - ~ 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÃO DE 18+78 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
.RIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Como líder, pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Ao longo 
destes 14 anos a Nação tem testemunhado a prática de inúmeros atos 
de violência, seja no campo político, seja no campo econômico, seja 
no campo social. 
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No cumprimento de sua missão, o MDB jamais se furtou a se fa
zer porta-voz de todas as denúncias, de todos os reclamos vindos dos 
quatro cantos do Brasil, serr.pre que o poder da força se sobrepõe aos 
direitos humanos. 

A violência maior, atualmente vigente, se chama Al·5, matriz de 
todos os arbítrios, incentivador de todas as extrapolações de poder 
daqueles que exercem funções públicas neste País. Como o incentivo 
da impunidade que o Al-5 assegura, autoridades várias, do Chefe da 
Nação ao inspetor de quarteirão, têm mostrado, na prática, que pou
ca afeição possuem pilO -respeito às leis e àqueles direítós fundamen
tais das sociedades civilizadas. O Brasil sabe, o povo brasileiro sente, 
os Anais desta Casa registram incontáveis pronunciamentos do 
MDB sobre esses atas de força. Por isso mesmo, nesta sessão, usa 
uma vez mais da tribuna parlamentar para protestar contra novas 
violências ocorridas em nosso território, e desta vez, novamente, con
tra a imprensa brasileira- esta imprensa que tem sido vítima, reite
radas vezes, do obscurantismo policial. 

Ainda há poucos dias era noticiada a invasão do Semanário 
Movimento. que tem, semanalmente, suas matérias de redação veda
das e censuradas pelo Governo. Censura Prévia, odiosa, discrimi
natória contra órgãos_da imprensa, inclusive o Diário Trlbuna da Im
prensa e o São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. 

As Associações de Imprensa, espalhadas pelo Brasil, têm denun
ciado, igualmente, esses atas de força; e agora chega.nos o ·anúncio 
de mais uma violência contra a imprensa. Por isso mesmo a Lideran
ça da Bancada do MDB, no Senado Federal, faz-se portadora de no
ta emitida pelo Presidente da Associação de Imprensa de Brasília, 
Jornalista Pompeu de Sousa, nos seguintes termos: 

"Brasília, 18 de abril de 1978. 

A Representação em Brasília da Associação Brasileira 
de Imprensa lamenta comunicar que esgotou todas as suas 
possibilidades de açào junto às autoridades federais no senti
do de evitar se consumasse mais um atentado à liberdade de 
imprensa no País. Foi informada de que a apreensão do nú
mero 5 - correspondente ao mês de abril - do mensário 
"Repórter", que se edita na cidade do Rio de Janeiro, decor
reu de determinação do Ministro da Justiça no sentido de en
quadrar a referida publicação no artigo 54 da Lei de Segu
rança Nacional, com representação à Procuradoria da Repú
blica para efeitO do respectivo proceSso penal-militar. 

Dessa forma, nada mais resta à ABI-Brasília que apre
sentar, de público, ainda uma vez, seu protesto contra essa 
nova violação ao direito de informação, interpretação e opi
nião que é dever da Imprensa exercer e constitui prerrogativa 
democrática pertencente menos à própria Imprensa que ao 
Pais mesmo. Manifesta, por outro lado, a A SI-Brasília, sua 
confiança em que o Poder Judiciário saberá, mais uma vez, 
cumprir, com independência e vigor, sua função restauradora 
dos direitos cívicos da Nação, tal como acaba de fazer com re
lação ao livro "A Ditadura dos Cartéis", do Sr. Kurt Mirow. 

Pompeu de Sousa" 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos que quando denúncias 

desse tipo são levadas ao conhecimento da Nação, os arautos ofi
ciáis, como não têm como se apegar em textos legais que justifiquem 
as suas violências, iiiVOcam aquele surrado argumento de que vive
mos uma Revolução. 

Esse é um pretexto Já por demais desmoralizado, Na verdade, di
zia muito bem o Senador Paulo Brossard após ter integrado o Movi
mento de 1964, que não pode coexistir legislação constitucional ele
gislação revolucionária. 

Toda revolução é a subversão da ordem constitucional; todo 
movimento golpista ou revolucionário desconstitucionaliza, necessa
riamente. o Estado. E a revolução vitoriosa, qualquer que ela seja, 
só se legitima quando exatamente, aceita pelo povo e interpretando 
os anseios da sociedade que preside, consegue fazer voltar ao ordena
mento jurídico o dísciplinamento social. 

Só com o restabelecimento do estado de direito, só com o impé
rio da Lei Maior, que é uma Constituição soberana, é que se pode di
zer que qualquer revolução, se torna, realmente, vitoriosa. 

O processo revolucionário, como dizia Milton Campos, nã.o po
de se eternizar, sob pena de se caracterizar como simples processo de 
força e de arbítrio. 

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Sen~do~es, nós- que não- fizemos 
64, nós que discordamos de_64, respeitamos aqueles que como Paulo 
Brossard fizeram 64, integraram o Movimento de 64, acreditando 
piamente na sinceridade dos propósitos então alardeados. Esses 
propósitos, todos nós sabemos quais eram eles, pelos menos aqueles 
com que se acenava à Nação; era o de evitar o que se considerava a 
iminência de uma ditadura, era se evitar o desrespeito à independên
cia dos poderes, era o de garantir a soberania de uma constitUição 
democrãtica. 

O Movimento de 64, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não teria 
talvez sido feito se não fosse, justiça se faça, ao arribiente de liberda
de que então existia. Se não existisse exatamente aquilo que o atual 
Governo procura hoje coibir, se não existisse a liberdade de impren
sa, se expoentes dos conspiradores da época, não tivessem a 
oportunidade de cada qual expor as suas idéias, de se comunicar com 
o público, de usarem muitas vezes os canais de televisão, para cria
rem aquela atmosfera propicia à eclosão do Movimentotle 1964. 

Muitos defeitos ou erros talvez se possa apontar nos gover
nantes de antes de 64, mas na verdade ninguém pode negar a grande 
liberalidade que tinham para com a classe política. E que houve, 
inclusive, o respeito a este Congresso, ·congresso que veio a ser 
reiteradamente desrespeitado após t 964. Assinale-se, por igual, que a 
imprensa brasileira foi um dos suportes do Movimento de 1964 e, no 
entanto, a Imprensa brasileira tem sido, a exemplo do Legisla~ivo, 
uma das grandes vítimas do regime de força que se instaurou no Bra
sil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o MDB tem uma orientação de 
que não se afasta, e por isso mesmo a Bancada de Senadores nesta 
Casa, reconhecendo por igual a coerência do homem público Paulo 
Brossard- deste homem público que, ao contrário do que se tem di
to, não se afastou das suas linhas, mas, pelo contrário, por amor, por 
coerência e por fidelidade aos ideais que sustentou em 1964, hoje faz 
parte da Oposição brasileira- fê-lo seu atual líder. Por isso mesmo, 
seguindo sua tradição, a Oposição brasileira não se cala diante de 
violéncias como essa que- acaba de ser denunciada pelo Jornalista 
Pompeu de Souza, na qualidade de Presidente da Associaçã.o de 
Imprensa de Brasília. Daí o MDB, nesta Casa, comungando da revol
ta dos jornalistas brasileiros, por mais um atentado que se pratica 
contra a imprensa, ocupar esta tribuna para denunciar esse fato à Na
ção, e esperar que o Governo não venha alegar uma vez mais pretex
to de revolução. porque essa Revolução que aí está- se é que algum 
dia o foi- há muito que deixou de o ser. Isso porque- invoco aqui 
a autoridade do grande jurista lembrado pelo Líder Paulo Brossard 
- o constitucionalista Pontes de Miranda, já o disse que, "revolução 
popular que não devolve ao povo o direito de se dar a sua nova Cons
tituição, não é revolução popular". 

Portanto, aquele Movimento de" hã quatorz~ anos atrás, se 
realmente quisesse ser fiel aos propósitos anunciados, teria que exata
mente restituir a ordem jurídica a este País; teria que evitar que fatos 
da ordem do exposto se sucedam e sucedam sem a necessária respon
sabilização e menos ainda, a punição de quem quer que seja. 

Nós aqui usamos da tribuna para outras denúncias desse tipo, 
fazemos este registro com melancolia e desesperança. ~ que, Sr. 
Presidente, não é a primeira vez, não ê a segunda, não é a décima vez 
que têm sido denunciados fatos desse tipo. E a Liderança do Gover
no sempre diz que vai fazer indagações, para prestar necessárias 
informações. A resposta, no entanto, é, nó final, o silêncio, pórque 
quem usa da força não tem resposta a dar àqueles que lutam pela 
democracia. 

O Sr. Evandr() C~rreira (MDB- AM)- Permite-me V. Ex• 
um aparte? 
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O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda satisfa-
cão. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- O tempo jâ Se esvai e 
eu quero participar do seu discurso, declarando, mais uma vez, e 
peremptoriamente, que nós do MDB iremos nos reunir em Con
venção, para abjurar u bionicidadc fluminense, a bionicidade no Es
tado do Rio. Iremos repelir frontalmente as intenções de campanário 
de alguns fiSiologistas e adesistas, que querem apenas arranjar 
emprego para correligionários. Nós tomaremos posição em Con
vençàoNacion:.~l,repudiando u bionicidade do Governador, do Vi.ce 
e do Senador pelo Estado do Rio, devolvendo ao Governo, e ele que 
nomeie quem quiser. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Senador Evandro 
Carreira, em comum acordo com o Líder da nossa Bancada, jul
gamos preferível não nos referir especialmente à pseudo-resposta que 
houve ao seu discurso. 

A essência, a substância, o valor, o conteúdo, o peso do pronun
ciamento feito pelo Senador Paulo Brossard não foi contestado. 
Portanto, julgamos preferível usarmos da tribuna não para a tréplica 
mas para nos fazermos portu-voz da denúncia da Associação de 
Imprensa. 

Mas, jã _que V. Ex' falou em Senadores, para que fique regis
trado nos Anais, precisaríamos fazer uma anotação, de que quando 
o Senador Paulo Brossard, demonstrando que personalidad_es as mals 
brilhantes e as mais competentes cheg-J.ram a este Senado pelo voto 
popular- demonstrando que não há incompatibilidade entre com
petência, capacidade intelectual, valor pessoal e representatividade 

popular - ele referiu-se apenas a Senadores mortos. Por isso 
mesmo, não cabia a referência ao Senador Daniel Krieger- nem a 
qualquer outro de nossos colegas - que veio a ser objeto de uma 
estranheza do Líder do Governo. Mas, se o Líder Paulo Brossard ti
.... esse que se referir a Senadores vivos, então, evidentemente; que não 
se reportaria apenas ao Senador Daniel Krieger. Aí, a injustiça foi do 
líder do Governo, quando lamentou, tão-somente, que não 
houvesse a indicação do Senador Daniel Krieger, porque mesmo que 
S. Ex• quisesse se limitar ao Rio Grande do Sul, seria- o caso de 
lamentar a discriminução odiosa que o Líder do Governo fez. ao 
Senador Tarso Outra, dó mesmo Estado do Rio Grande do Sul, cujo 
nome não mereceu ser invocado por S. Ex•, o Senador Eurico 
Rezende, que se restringiu, com exclusividade, ao digno Senador 
Danid K ricgcr. 

Nós preferimos não fazer cotejos com Senadores presentes, mas, 
já que' o Líder do Governo quis invocar figuras ilustres do Rio Gran
de do Sul. lamentamos que ele tivesse apenas se lembrado da figura 
do Senador Dunie1 Krieger, deixando, portanto, de ladO, talvez por 
idiossincrasias pessoais ou políticas que ignoramos, a figura do Sena
dor Tarso Dutru. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desculpem-nos essa di
gressão, mas, na verdade, o objeto da nossa falação, neste instante, é 
-com revolta e ardor, interpretando, sem dúvida, o sentimento da 
Nação brasileira - para protestar veementemente contra mais um 
achincalhe contra os direitos brasileiros, porque o direito de in
formação do povo está sendo sonegado pelo Governo. A Bancada 
do MDB, nesta Casa, levanta, pois, a sua voz e, juntamente- Coni· a 
Associação de Imprensa de Brasília, se irmana no protesto que ê de 
toda a Nação. (Muito bem! Palmas.) 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

(*) Ata da 11' Reunião, realizada em 12 de maio de 1977, destinada 
a ouvir a palestra do Sr. Padre José Vieira de Yã.sconcelos, Presiden
te do Conselho Federal de Educação. 

(*) Ata da 13• Reunião, realizada em 26 de maio de 1977, destinada 
a ouvir a palestra, seguida de debates, do Sr. Tenente-Coronel Sérgio 
V alie. Diretor do Centro Técnico Aeroespacial. --

(*) Ata da 14• Reunião, realizada em 2 de junho de 1977, destinada a· 
ouvir a pale.-;tra, seguida de debates, do Sr. Pedro Calmon Moniz de 
Bittencourt, Ex-Ministro da Educação e Cultura. 

(*) Ata da 17• Reunião. realizada em 18 de agosto de 1977, destina
da a ouvir a palestra, seguida de debates, do Sr. Clóvis Salgado, ex
Ministro da Educação e Cultura. 

(*) Ata da 38• Reunião, realizada em 19 de dezembro de 1977, des
tinada aos debates das teses apresentadas na reunião anterior do 
Simpósio sobre a Política do Excepcional. 

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE II'QUl!:RITO 

Criada através do Requerimento n9 03, de 1978-CN, 
para examinar os problemas relatims aos idosos. 

I • REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA E~112 DE 
ABRIL DE 1978 

Aos doze dias do mês de abril do ano de mil novece'ntos e seten
ta e oito, às dezessetc horas, na sala Clóvis Bevilacqua, presentes os 
Srs. Senadores Ruy Santos, Otto Lchmann, Osires Teixeira, Helvídio 
Nunes, Renato Franco, Louriva\ Baptista, Nelson Carneiro, Benja
mim Farah. Adalberto Sena e Deputados Theobaldo Barbosa, 
Adhemar Pereira, Navarro Vieira, Miro Teixeira, Walter de Castro 
e João Gilberto, reúne-se a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito, criada através do Requerimento no;o 03, de 1978-CN, 
para examinar os problemas relativos aos idosos. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res- Cattete Pinheiro. Murilo Paraiso e Deputados Célia Marques 
Fernandes, Inocêncio Oliveira, Luiz Braz, Odemir Furlan e Aloísio 
Santos. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Ruy Santos, que declara 
instalada a Comissão. 

Em obcdiCncia a dispositivo regimental o Sr. Piesidente esclare
ce que irfl proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presldente. 
Distribuidas as cédulas. o Sr. Senador Ruy Santos convida o Sr. 
Deputado Joilo Gilberto Para funcionar Como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Miro Teixeira ......... ~ ................ 13 votos 
Deputad~ Walter de Castro ...........•...... _.,. 2 votos 

Para \'ice-Presidente: 
Deputudo Inocencio Oliveira ..............••...•• ,. 12 votos 
Deputado Theobaldo Barbosa ....... -............. 3 votos 

São declarados eleitos pelo Sr. Presidente eventual, respecti
vamente, Presidente e Vice-Presidente, os Srs. Deputados Miro 
Teixeira e Inocêncio Oliveira, tendo sido o primeiro convidado a 
assumir a direção dos trabalhos. 

Assumindo a Presidência o Sr. Deputado Miro Teixeira agrade
ce em nome do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira e no seu próprio, a 
honra com que foram distinguidos e designa o Sr. Senador Otto 
Lehmann para relatar a proposição. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
constar, eu. Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão~ lavrei a 
presente Ata. que. lida e aprovada, será assinada pelo Sr. PresldeÕ.te, 
demai~ membros du Comissão e vai à publicação. 

('") Ser~hl puhli~adas em Suplemento à presente edição. 
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COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer so
bre o Projeto de Lei n~' 4, de 1978 ( CN) que 048Utorjza a re"er
são, ao Municipio de Santarém, Estado do Pará, do imó,·el que 
menciona''. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM li de 
ABRIL DE !978 

Às dezessete horas e quinze minutos do dia 11 de abril do ano de 
mil novecentos c setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes 
os Srs. Senadores Braga Júnior, Cattete Pinheiro, Jarbas Passarinho, 
Alexandre Costa_, Helvídio Nunes, Saldanha Derzi, Agenor Maria, 
Adalberto Sena e Srs. Deputados Alacid Nunes, Edison Bonna, 
Gabriel Hermes. Newton Barreira, Ubaldo Corrêa, Júlio Viveiros e 
Nabor Júnior. reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, 
incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei nl' 4, de 1978 
(CN), que "autoriza a reversiio, ao Município de Santarém, Estado 
do Pará. do imóvel que menciona", 

Deix.am de comparecei', por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Renato Fi-anca, José Sarney, Evandro Carreira e Srs. 
Deputados Jorge Arbage, João Menezes, Mârio Frota e Epitácío 
Cafeteira. 

De acordo com o que-preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Adalbt:rto Sena, que declara instalada 
a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente 
esclarece que irã proceder a eleição do Presidente e do Vice
Presidente. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Adalberto 
Sena convida para funcionar como escrutinador o Senhor Deputado 
Nabor Júnior. 

Procedida a eleição, verifica--se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Agenor Mafia ... : ......... ,. .. r5 v_oto:> 
Em bram:o ........................ ~ ...•. _ I voto 

Para Vice-Prcsidcnte: 
ScnadorCattetePinhdro ...... ············-·~·15 voto~ 
Em hram:~..) ... , ......... , . . . . . . . . . • . • . . • . • I voto 

Sào declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, os Srs. Senadores Agenor Maria e Cattete Pinheiro. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Agenor Maria 
agradJ.."Ce em nome do Senador Cuttete Pinheiro e no seu próprio a 
honra com que foranl -distinguidos e designa o Senhor Deputado 
Alacid Nunes para relatar a matéria. 

Nado. mais havendo a tratar, encerra-se a r~união, e para cons
tar eu, Eliete de Sou_za_ Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lido. e_ aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Do Con~resso Nacional, incumbida de estudo e parecer 
sobre o Projeto de Lei n<:> OS, de 1978-CN, que "dispÕE" sobre 
alienação, por· pt'Tmuta, de imóveis residenciais de propriedade 
da União, localizados no Distrito Federal, e dá nova redação 
ao item VII, do artigo 31' da Lei n? 5.861, de 12 de dezembro de 
1972". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 12 DE 
ABRIL DE [q78 

Aos doze dias _dQmês de abril do ano de mil novecentos e seten
ta e oito, às_ dez.essete horas e quinze minutos, na sala Clóvis 
Bevi\acqua, presentes os Srs. _S_enadores Wilson Gonçalves, Heitor 
Dias. Osires Teixeira,. Saldanha Oerzi, Virgflio Távora, Alexandre 
Costa, Adalberto Sena, Lázaro Barboza e Deputados Jarmund Nas
ser, Homero Santos, Sinval Boaventura, Nunes Rocha, Frederico 
Brandão e Léo Simões, reúne-se a Comissão Mista do CongfeSso ~a-

ciona!, incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto c;l~ J_.c;j_ n9 05, 
de l978-CN, que ''dispõe sobre alienação, por permuta, de imóveis 
residencíais de propriedade da União, localizados no Distrito Fe· 
dera[, e dá nova redaç-.lo ao item VII, do artigo 3<? da Lei n~' 5.861, de 
12 de dezCmbro de 1972". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
rc_s OCattete Pinheiro, Murilo Paraíso, Itamar Franco_ c. Deputados 
Jo~o Castelo, Siqucira Campos, Rubem Medina, Francisco Rocha e 
Fernando Cunha. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Adalberto St;::na, que 
declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Sr. Presidente escla
rece que irã pro_ceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 
Distrihuídas as -cédulas. o Sr. Senador Adalberto Sena convida o Sr. 
Deputado Homero Santos para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o-seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Léo Simões ................ . -...... : ... 12 votos 
Deputado Jarmund Na~er ... , ....•...••• 2 votos 
Para ViCe-Presidente: 
Deputado Nunes Rocha . . . ................. 11 votos 
Deputado Homero Santos , . " ....... , .. , ..... ·-. 3 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, os Srs. Deputados Léo Simões e Nunes Rocha. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Léo Simões agradece 
em nome do Sr. Deputado Nunes Ro_cha e no se~ próprio, a honra 

. com que foram distinguidos e designa o Sr. Senador Heitor Dias 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
constar. eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a _ 
presente Ata, que. !ida e aprovad:;J.,_serâ assinada pelo Sr. Présidente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer so
bre a MeDsagem n9 23, de 1978 (CN); que submete ii delibera
ção do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.605, de 
27 de fevereiro de 1978 que "'reajusta os vencimentos, salários 
e proventos dos Servidores da Secretaria do Supremo Tribunal 
Federal, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE 
. ABRIL DE 1978 

Às dezcsseis horas e trinta minutos do dia 6 de abril do ano de 
mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clovis Bevilacqua, presentes 
os Senhores Senadores Lenoir Vargas, Lourival Baptista, Henrique 
de La Rocque, Heitor Dias, Virgílio Távora, Saldanha Derzi, Augus
to Franco, Ruy Santos, Itamar Franco e Senhores Deputados Hugo 
Napoleão, Rafael Faraco, Paes de Andrade e Lindovino Fa,nton, 
reúne~se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n~' 23, de 1978 (CN), que submete à deliberação do Con
gresso Nacional, o texto do Decreto-lei n9 1.605, de 27 de fevereiro 
de 1978 que "reajusta os vencimentos, salários e proventos dos Servi
dores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, e dá outras provi
dências". 

Deixam de copareccr, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Benjamim Farah, Itamar Franco e Senhores Deputados 
Ving-t Rosado, Furtado Leite, Jarmund Nasser, Alberto Hoffmann, 
Erasmo M. Pedro, José Maurício e Dias Menezes. 

Em seguida o Senhor Deputado Hugo Napoleão, Vice-Presiden
te no exercício da Presidência, concede a palavra ao Senhor Senado_r 
'Saldanha Derzi, Relator da matéria, que emite parecer favotâvel nos 
termos de Projeto de Decreto Legislativo. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restri
ções. 

- Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para cons
tar, ~u, Elicte d.e Souza Ferreira, Assistente de Comissãp~ lavrei a 
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presente Ata que. lida e :Iprovada, será assinada pelo Senhor ~resi
dente e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 34, 
de 1978 ( CN ), do Senhor Presidente da República, submetendo 
à deliberaçilo do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n~ 1.615, de 3 de mar~o de 1978, que "reajusta os vencimentos 
e salários dos Sen·idores da Secretaria-Geral do Tribunal de 
Contas da Vniiio, ('dá outras providências". 

REUNIÃO DE (INSTALAÇÃO\ REALIZADA EM II DE 
ABRIL DE 1978 

Às dezesseis horas e quinze ·minutos do dia onze de abril do ano 
de mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, presen
tes os Senhores Senadores Altevir Leal, Braga Junior, José Sarney, 
Helvídio Nunes. Milton Cabral, Jarbas Passarinho, Sald(lnha Derzi, 
Renato Franco, Benjamim Farah e Adalberto Sena e os Deputados 
Angelina Rosa, Hélio Campos, João Cunha e Gomes Amaral, reúne.. 
se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre. a Mensa
gem n~' 34. de 197!l (CN). do Senhor Presidente da Repúblíca, 
submetend_o _à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decre
to-lei n' 1.615, de 3 de março de 1978, que "reajusta os vencimentos 
e salários dos Servidores da Secretaria-Geral do Tribunál-dê- Contas 
daUniào.cdáoutrasprovldênCias". - ·- . 

Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Senhores 
Senador Franco Montoro e- os Deputados Santos Filho, Mário 
Mondino. Osmar Leitão, Maurício' Leite, Ruy Lino, Antonio Carlos 
eüdemir Furl:.ln. -

De acordo com o que preceitua o Regimento Corrium;a·ssuin.e a
Presidência _o Senhor Sena~Or ~en<ito Franco, que-deClara instalada 
a ComissUo. 

A fim de cumPrif dísi:>osltlvo regimental o Senhor Presidente 
eventual esclarece que i ri proceder a eleição do Presidertte e Vice~ 
Presidente. Distrib-uldas as cédulas o S_enhor Presidente convida o Se
nhor Deputado Gomes Amaral para funcionar_ cOmo escr11-tinador. 

ProCedida a eleiçUo, verific'a~se o seguinte' rC-sultado:-

Para Presidente: 
Deputado João Cunha .. , ........ , ....... ~ . -.-.--..---... .,.~.13 votos 
Em branco ........ _ ..•..... ~~---~~~--v·_ .• w•., ••• :. , , 1 voto 

Para Vlce-Presidcnte: 
Deputado Angt:!ino-Rosa , .......... , . , ......... , • 13 votos 
Em branco ..•.. ··-----·-·~--. •. .. . . . . • . . . •. . . . . . 1 voto 

São dedarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, os Senhores Deputados Jn.ào Cunha e Angelina Rosa. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado João Cunha agra
dece em nome do Deputado Angelino Rosa e no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e desígna o Senhor Senador -Renato 
Franco para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Mauro Lopes de Stí, Assistente da Comissão, a presente Ata que, H
da e aprovada, será-assinada pelo Senhor Presidente e demais Mem
bros da Comíssilo e vai à publkw~~o. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida dl' estudo e parecer sobre a Mensagem n9 35, 
de 1978 (C'N), do Senhor Presidente da República. submetendo 
à dclibcra~ào do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n~ 1.616, de 3 de março de 1978, que 44reajusta os venci
mentos, salários e pronmtos dos servidores dos Quadros 
Permanentes c Suplementares do Superior Tribunal Militar e 
dá outras prmidências''. 

REUNIÃO DE (INSTALAÇ.~O), REALIZADA EM 12 DE 
ABRIL DE 1978 

As dezes~cis horas e quinze minutos do dia doze de abril do ano 
de mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilãcqua, 

presentes os Senhores Senadores Alexandre Costa, Heitor Dias, 
Murilo Paraiso. Otto Lehmann, Mattos Leão, Benjamim Farah, 
Adalberto Sena e Evandro Carreira e os Senhores Deputados 
Moacyr Da\la, Navarro Vieira, José Bonifácio Neto e Padre Nobre, 
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n<:> 1.616, de 3 de março de 1978, "reajusta os venci
mentos, salários e proventos dos servidores dos Quadros 
Permanentes e Suplementares do Superior Tribunal ~-llilitar e dá ou
tras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Lenoir Vargas, Ita\ívio Coelho e Dinarte Mariz e _os 
Senhores Deputados Agostinho Rodrigues, -Raimundo P_arente, 
Ricardo Fiuza, Nunes L~al, Florim Coutinho, Aldo Fagundes e 
Getúlio Dias. 

De-<tcordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume .a 
Presidência o Senhor Senador Benjamim Farah, que declara ins
talada a Comissão. 

A ('im de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
eventual esclarece que irã proceder a eleição do Presidente e Vice-_ 
Presidente. Distribuídas a~ cédulas o Senhor Presidente. convida o 
Senhor D.eputado Padre Nobre para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Florim Coüiinho 
Para \'ice-Presidente: 
Deputado Moacyr J?alla 
Em branco ............. . 

12 votos 

II votos 
I voto 

São d'eclarados eleitos, respectivamente, Presidente e Viei-Pi-esi
dente, os Senhores Deputados Florim Coutinho e Moacyr Datla. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado MoaCyr Dalla, 
Více-Presidente, no exercido da Presidência, agradece em nome do 
Deputado Florim Coutinho e no seu próprio ab_onra com que foram 
distinguido~ e designa o Senhor Heitor Dias para relatar a matéria. 

Nad;.l mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Mauro Lopes de S:l, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~> 37, 
de 1978-CN, que submete à dclibera~ão_do Congresso Nacional 
o texto do Decreto~lei n'-' 1.618, de 3 de março de 1978, que 
unxa o valor do soldo dos postos de Corenel PM da Polícia 
Militar e de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, c dâ nol'a redaçào_ a dispositivos das Leis n"s 5.619, de 
3 de no"embro de 1970, e 5.906, de 23 de julho de 1973" .. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 13 DE 
ABRIL DE 1978 

Aos treze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e 
setenta e oito, .às dezesseis horas, na sala Clóvis Bevilacqua, 
presentes os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Virgflio Távora, 
Augusto Franco, Braga Júnior, Luiz Cavalca-nte, Adalberto Sena, 
Benjamim Farah e os Srs. Deputados Arlindo Kunzler, Ary Kffuri, 
Rafael Faraco. Jarmund Nasser, José Maurício e Paulo Marques, 
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Mensagem nY 37, de 1978-CN, que "fixa o valor do soldo dos postos 
de Coronel PM da Palieis Militar e de Coronel BM do Corpo de 
Bombeiro~ do Dlstrlto Federal, e dá nova redação a dispositivos das 
Lei~ n9s 5.619, de 3 de novembro de 1970, e 5.906, de 23 de julho de 
1973". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Milton Cabral. Alexandre Costa, Dinarte Mariz, Agenor Maria e 
os Srs. De-putados Ubaldo Barém, Vasco Amaro, Florim Coutinho, 
Fernando Cunha e Fernando Lyra. 
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De :tcordo Cl)m o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Prcsidê-nci•~. ínLcrin:;tmente, o Sr. Senador Adalberto Sena, que dedu~ 
ra instalada a C'omisstlo. 

Em ohedil.-ncía a dispositívo rcgimentül o Sr. Presidente esclare~ 
<:c que irâ proceder a <!leiçtlo do Presidente e do Vice~Presidente. 
Di~tribuíJas us ci!dulas. o Sr. Senador Adalberto Sena convida o Sr. 
Dcpu1udo A ry Kffuri para funcionar como escrutinador. 

Pru..:cdida a c!eiçiio, ycrílícã-se_o seguinte resultado: 

Pura Presidente: 
Se-nador Benjamim Para h ... , , , .. , . ·-·--~· ._._.,._,.__,_ .• --~ 12 votos 
l:m hran~..:o ' ..... , .... , .... , , ... , , ..... ~....... I voto 
Para \'ice-Preside-nte: 
Senador Lui1 Cavalcante 12 votos 
Fm bran..:o 1 voto 

Sãn dcd•m1dos eleitos. respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dcntc, ns Srs. Senadores Benjamim Farah e Luiz Cavalcante. 

Assumindo a Prcsidênci<t, o Sr. Se:nador Benjamim Farah 
Jgradcce cm nome do Sr. Senador Luiz Cavalcante e no seu próprio, 
a honra com que fllram dlstinguidos e designa o Sr. Deputado 
Atlindn K untlc-r para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
~.;on.;.tar. cu, Alfcu _de Oliveira. Assistente de Comissão, lavrei a 
presente 1\tn. que, lida e aprovad~·. será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais memhws da Comissão e\ Ji à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

htl'uruhida dt• estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 39, 
d(' 197H-C'N, que subm('te à de-liberação do Congresso J't.;acional 
o tt•xto do D('crl'to·lei n\1 1.619, de 6 de março de 1978, que 
.. rl!:tjusta os n•ncimentos, salários e prol'entos dos servidores 
dos Sen·iços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito 
Fl•deral, c dá outras pro\·ldências". 

1• RHINIAO (INSTALAÇ;\0), REALIZADA EM 14 DE 
ABRIL DE 1978 

t\os quator?.e dias do mês de abril do ano de mil novecentos e se
tenta e oltn. às dCLesscis boms._na sala Clóvis Bevilácqua, presentes 
t)~ Srs. Senadores Braga Júnior. Helvídio Nunes, Virgílio Távora, 
Lourival Buptist<l, Suldanh(.! Dcrzi, Otto Lehmann, Benjamim 
Farah. Dirceu Card.QSJ:l e Deputados Gomes d_a Silva, Hélio Levy, 
António Gmncs c Fernando Coelho, reúne-se a Coini:;são Mista 
lncumhiJa Jc c~tudo c parecer sobre a Mensagem n~> 39, de 1978-CN .. 
4uc submete fi dclihcraçàll do Congresso Nacional o texto do Decre
l~l-!ci n•.> I ,ó I 'l. de 6 de março de_\978, que "reajusta os vencimentos, 
s<-ilúrios c pnwcntos dl)S servidores dos Serviços Auxiliares do Tri
bunal Je c~lnl<l~ Jl) Distrito Federal, e dá outras providências". 

De acnrJo clm1 o gue preceitua o Regimento Comum, assume a 
Pn::siJência. interinamente, o Sr. Senador Lourival Baptista, que de
L'I<~m im;t:.iltlda a Combsüo. 

!:m (lhcJiêndu a dispositivo regimc.llt:li_Q _Sr_~ Presidente esclare
L'l' que '1rú pm..:cdc_r :J c_l~íçi\o do Presidente e do Vire-Presidente. 
!)i)o.trlbuíd<tS as L'édulal\, L) Sr. Senador Lourival Baptista convida o 
Sr. Deput:tLhl Fl!rnandl) Coelho para funcionar como escrutinador. 

Prll1:c-didu <l e!ckàll, verifica-se o sCgúln-te re-sultado: 

P~1ra Presidc-nü•: 
Scnnd\\T Dir-.'C\1 Cardoso 
~cn<ldor O reste..'>. Quêrcia 
Para \'ict.'-Presidc-ntc: 
Scn:~d~u Otto l,çhmun 
Scnad1H Brai!-a Júnior 

11 votos 
.... , ._ ...•.•.....•.• ~.---.-:2votos 

10 votos 

· .. -·-··--~~---·r""·-·· 3 votos 

S:'111 declarados e\citns, respectivamente, Presidente e Vice
PrL"'idcn!L', os Sr-s. Sennd11res Dirceu Cardoso c Otto Lehmann. 

·\ssumindn :.1 Presidência o Sr. Senudl)T Dircell Cardoso agrade
~·l· cm IWmL' thl Sr. ScmtdlH Otto Lehmann e no seu próprio a honra 
l'lllll Llll~: fl1ram distinguid~ls, e dcsign<l o Sr. Deputado Antônio 
(i<lllll'~ para relatar <llllatéri:.L 

Nada tmtis htncndo a tratar, encerra-s-e a reunião e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira. Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata, que. lida c <tprovudu. será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
memhrlb c vai 11 publicação. · 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a MeÕsageÚt n9 31, 
de 1978 ( CN_},_gue submete à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n~ 1.612, de 3 de março de 1978, que 
"reajusta os "encimentos, salários e prol'entos dos servidores 
da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dá 
outras provid~ncias''. 

2•REUNIÃ0, REALIZADA EM 13 DE 
ABRIL DE 1978 

Ãs dezessete horas do dia treze de abril do ano de: mil novecen
LO!-J e setenta e oito, n~ Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de- estudo e parecer sobre a Mensagem n9 31, de 
1978 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deli· 
beração do Congresso Nacional o tecxto do Decreto-lei n9 1.612, de 3 
de março de 1978, que "reajusta os vencimentos, salários e proventos 
diJs servidores da Secretaria do TriQunal de Justiça do Distrito Fe
deral. c dá outras providências~', presentes os Senhores Senadores 
Cattetc Pinheiro. Renato Franco~ Wilson Gonçalves, Murilo Parai· 
so, João Calmon. Otto Lehmann, Otair Becker e Benjamim Farah e 
os Deputados Siqueira Campos, Aroldo Carvalho, Valdomiro Gon
çalves. Alacid Nunes e Joaquim Bevilácqua. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se
nadores ltaHvio Coelho, Roberto Saturnino e Leite Chaves e os 
D~putados Cé!in Marques Fernandes, Januário Feitosa, José Costa, 
Mário FNta. António Moraes e Epitâcio Cafeteira. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente da Comissão, 
Deputado Joaquim Bevilácqua, dispensa a Jeitura.da Ata da reunião 
anterior c. em seguida é dada como aprovada. 

Logo apôs, o Senhor Presidente da Comissão, Deputado Joa~ 
quim Bcvilácqua. concede a palavra ao Relator da Matéria, Senador 
Renato Franco, que emite o parecer pela aprovação nos termos do 
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Colocada a matéria em discussão e votação, é a mesma aprova~ 
da por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a presente reunião e, pa~ 
ra constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, 
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor 
Presidente c vai à poblicaçào. 

COMISSÃO M!ST A 

Incumbida de estudo e pare~r sobre a Mensagem n9 24, 
de 1978 ( Cl'i ), que subme'e à deliberação do Congresso Nacio .. 
na! o texto do De-creto-lei n"' 1.606, de 27 de fen.:·reiro de 1978, 
que "reajusta os l'encimentos, salários e proventos dos servido-. 
res da Justiça Eleitoral, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE 
ABRIL DE 1978 

Ãs dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de 
abril do ano de mil novecentos e setenta e oito, na Sala ClOvis Be
vilácqua, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer 
sobre a Mensagem n<? 2-l, de 1978 (CN), submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n"' 1.606, de 27 de fe
vereiro de 1978 (CN), que "i-eUjusta os vencimentos, salários e pro
ventos dos .servidores du Justiça Eleitoral, e dá outras providências", 
presentes os Senhóres Senadores Afexanare Costa, Henrique de La 
Rocquc, Augusto Fnmco, LouriVal Baptista, Heitor Dias e Saldanha 
Derzi e os Deputados Magno Bacelar, Siqueira Campos, Agostinho 
Rodrigues. Adriano Valente, Aldo Fagundes e Brígido Tinoco. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se
nadores Accioly Filho, Lenoir Vargas, Benjamim Farah, Lázaro Bar· 
boza e Hugo Ramos c os Deputados Pedro Carola, Correia: Lima, 
Laerte Víeira. Sílvio Ahreu J~~ior e Octacílio Queiroz. 
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Havendo número regimental, o Senhor Senador Alexandre CoS
ta, V iceM Presidente da Comissão, no exercício da Presidência, dispen
sa a leitura da Ata da reunião anterior e, em seguida, é dada como 
aprovada. 

Logo após, a palavra é concedida ao Relator da Matéria, Depu
tado Siqueira Campos, que cmlte o parecer pela aprovação nos ter
mos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Colocado em discussão e votação, é o mesmo aprovado por una
nimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerraMse a presente reunião, e, pa
ra constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, 
lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor 
Presidente e vai à pubficãção. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Men!lagem n~' 32, 
de 1978 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n'i' 1.613, de 3 de março de 1978, que 
"reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores 
dos Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância do Dis
trito Federal e dos Territórios". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE 
ABRIL DE 1978 

Às dezessete horas e quinze minutos do dia treze de abril do ano 
de mil novecentos e setenta e oito, na Sa1a Clóvis Bevelácqua, reúne
se a Comissão Mista i"ncumbida de estudo e parecer sobre a Mensa
gem n~' 32, de 1978 (CN), submetendo à _deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.613, de 3 de março de 1978, que 
"reajusta os vencime-ntOs, salários e proventos dos servidores dos 
Órgãos Auxiliares da Justiça de Primeira Instância do Distrito Fe
deral e dos Territórios", presentes os Senhores Senadores Renato 
Franco, Wilson Gonçalves, João Calmon, Otto Lehmann, Otair Be
cker, Benjamim Farah<=: Hugo Ramos. 

Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Se
nadores Cattete Pinheiro, Murilo Paraíso, Italívio Coelho e Marcos 
Freire e os Deputados Rezende Monteiro, Edison Bonna, Antônio 
Ferreira, João Gilberto, João Menezes e Genervino Fonseca. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente da Comissão, 
Senador Benjamim Farah, dispensa a leitura da Ata da reunião ante
rior e, em seguida, é dada como aprovada. 

Em seguida, a palavra é dada ao Senhor Deputado Parente Fro
ta, Relator da Matéria, que emite o parecer J>ela aprovação na forma 
de Projeto de Decrçto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprOvado, com restri
ções e voto vencido do Senhor Senador Hugo Ramos. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, pa
ra constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, 
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor 
Presidente e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 33, 
de 1978 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n9 1.614, de 3 de mar!:o de 1978, que 
"reajusta os vencimentos e salários dos servidores civis do Dis
trito Federal. e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE 
ABRIL DE 1978 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia treze de abril do ano 
de mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilacqua, reúne
se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensa
gem nt> 33, de 1978 (CN), do Senhor Presidente da República, 
submentendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decre-

to=-leí n<:> 1.614, de 3 de março de 1978, que "reajusta os vencimentos 
e Safários dos servidores civis do Distrito Federal, e dá ·outras 
providências", presentes os Senhores Senadores Altevir Leal, Braga 
Júnior, Helvídio Nunes, Milton Cabral, Jarbas Passarinho, Salda
nha Derzi, Renato Franco, Benjamim Farah e Orestes Quércia C os -
Deputados Gabriel Hermes, César Nascimento e Sebastião Rodri
gues. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se
nãdores José Sarney e Evelãsio Vieira e os Deputados Elcival Caia
do, Humberto Bezerra, Antônio Gomes, Darcflio Ayres, João Dur· 
vai, Sebastião Rodrigues, Jairo Brum e João Cunha. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente da Comissão, 
Senador Orestes Quércia, dispensa a feitura da Ata da reuniãO ante
_ri_gr e, em seguida é dada cqmo aprovada. 

Logo após, o Senhor Presidente da Comissã.o, redistribui a maté
ria ao Senhor Deputado Gabriel Hermes para relatar a Mensagem 
n~' 33, de 1978 (CN), em virtude da ausência do Senhor Deputado 
Antônio Gomes. 

Prosseguindo, a palavra é dada ao Senhor Deputado Gabriel 
Hermes, que emite o parecer pela aprovação nos termos de Projeto 
de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado sem res
trições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, pa
ra constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, 
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor 
Presidente e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 26, 
de 1978 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n~' 1.608, de 28 de fevereiro de 1978, 
que "altera incentivo fiscal previsto na legislação do Imposto 
de Renda". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 11 DE 
ABRIL DE 1978 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia onze de abril do ano 
de mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, retine
se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensa
gem n~' 26, de 1978 (CN), que submete à deliberação do Congresso 
Nacional o texto Decreto-lei n~' 1.608, de 28 de fevereiro de-1978, 
que .. altera incentivo fiscal previsto na legislação do Imposto de Ren
da", presentes os Senhores Senadores Cattete Pinheiro, Wilson 
Gonçalves, Luiz Cavalcante, Ruy Santos, Otto Lehmann e Italívio 
Coelho e os Deputados Henrique Pretti, Antônio Gomes, Antônio 
Ferreira, .Pinheiro Machado, Abel Ávila e Arnaldo Lafayete. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Virgílio Távora, Jessé Freire, Roberto Saturnino, Gilvan 
Rocha, e Cunha Lima e os Deputados Temistocles Teixeira, Marcon
des Gadelha, Milton Steinbruch, Emmanoel Waismann e Odacir 
Klein. 

Havendo número regimental, o Senhor Vice-Presidente da 
Comissão, Deputado Abel À vila, no exercício da Presidência, dispen
sa a leitura da Ata da reunião anterior e, em seguida, é dada como 
aprovada. 

Logo após, a palavra é concedida ao Relator da Matéria, Sena
dor Italívio Coeltto, que emite o seu parecer pela aprovação na for
ma de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como cónclusão. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado sem 
restrições. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, eu, Haroldo_ Pereira Fernandes, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada é assinada pelo 
Senhor Presidente e vai à publicaÇão. 
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COMISSÃO ~1lSTA 

Incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n9 40, 
de 1978 (CN), submetendo à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n<? 1.620, de 10 de março de 1978, 
que ••reajusta os vencimentos, salários e prOvCTitOS--cii:is Servi
dores das Secretarias dos Tribunais do Trabalho, e dá outras 
providências". 

I• REUNIÃO(INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 14 DE 
ABRIL DE 1978 

Ãs dezesseis horas e trinta minutos do dia quatorze de abril do 
ano de mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, 
reúne-se a Comissão--IVfísTa--íricutri6íáa de estudo e parecer sobre a 
Mensagem n~" 40, de 1978 (CN), do Senhor Presidente_ da República, 
submetendo à deliberação do CongresSo Nacional o texto do Decre
to-lei nQ 1.620, de 10 de març_o de 1978, que "reajusta os vencimen
tos, salários e proventos dos Servidores das Secretarias do-S Tribunais 
do Trabalho, e dá outras providências". presentes os Senhores Sena
dores Lenoir Vargas, Altevir Leal, Wilson Gonçalves, Cattete_ Pinhei
ro, Alexandre Costa, Helvídio Nunes, Virgílio Távora e Dirceu 
Cardoso e os Deputados Adhemar Ghisi, Carlos Witson, César 
Nascimento e Athiê Coury. 

Deixam de comparecer, por motivo justifLcado~ o~ Senhores 
Senadores Accioly Filho, Benjamim Farah e Agenor Maria e os 
Deputados Pedro Carola, Luiz Fernando, Vilmar Pontes, Wilson 
Braga, Paes de Andrade, Edgard Martins e Francísco Studart. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente da Comissão 
eventual, Senador Wilson Gonçalves, declara instalada a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
eventual, esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice
Presidente. Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar co
mo escrutinador o Senhor Deputado Athiê Coury. 

Procedida a eleição, verifica-se õ seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado César Nascimento ............. -.. _ .. . 
Em branco ......... ~ ..................... . 

Para Vice-Presidente: 

l t votos 
1 voto 

Deputado Adhemar Ghisi ........................ ll votos 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _1 voto 

São declarados eleitos, respectiv-amente, Presidente e Vice-Presi
dentc da Comissão, os Senhores Deputados César Nascimento e 
Adhemar Ghisi. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado César Nascimen
to agradece em seu nome e no do Deputado Adhemar Ghisi, a hOnra 
com que foram distinguidos, e designa o Senhor Senador Helv1dio 
Nunes para ser o Relator da matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis-

:;ào, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serâ assinada pelo 
Senh~H Presidente. demais Membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer Sobre a Proposta de Emen
da à C'onstitui<;ào nq 2, de 1978 (CN), que "Modifica a Re
daçàodo §I~> do artigo 36 da Constituição". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO) REALIZADA EM 5 DE 
ABRIL DE 1978 

As dezessete horas do dia cinco de abril do ano de mil novecen
tos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n~> 2, de 1978 (CN), que "modifica a redação do§ \9 do 
artigo 36 da Çonstituiç~o", presentes os Senhores Senadore_s_ José 
Sarney, \Vilson Gonçalves, Louriva\ Baptista, Heitor Dias, Ruy San
tos, Italívio Coelho, Otto Lehmann, Saldanha Derzi, Leite Chaves e 
Gilvan Rocha e os Deputados Pinheiro Machado, Daso Coimbra, 
Jorge Arbage. Nosser Almeida, Humberto Lucena e José Bonifâcio 
Neto. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores SeM 
nado r Franco Montoro e os Deputados Luiz Rocha, Claudino Sales, 
Laerte Vieira. Tarcísio Delgado e João Menezes. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada a 
Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor PreSidente 
eventuaL Senador Ruy Santos, esclarece que irâ proceder a eleição 
do Presidente c do V ice-Presidente. Distribuídas as cédulas, é conviM 
dado para funcionar como escrutinador o Senhor Deputado Pinhei
ro Machado. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Deputado Laerte Vieira 
Para Vice-Presidente: 
Deputado Daso Coimbra .......... , .. , ,_, ....... . 
Em branco ............•......... , ....... , •. 

16 votos 

15 votos 
1 voto 

Sào declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·Pre
sidente da Comissão, os Senhores Deputados Laerte Vieira e Diso 
Coimbra. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Daso Coimbra, 
V ice-Presidente da Comissão eleito, agradece ein SeU nome e no do 
Deputado Laerte Vieira a honra com que foram distinguidos, e 
designa o Senhor Serlador Lourival Baptista para ser o Relator da 
matéria. 

Nada mais havt!ndo a tratar, encerra-se a presente reunião e, pa
ra constar. eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, 
lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Pn::sidente. demais Membros da Comissão e vai à publicação. 
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MESA 

Presidente: 3'~'-Sec.retd rio: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

líder 

Petrõnio Porteira (ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice·lideres 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sarney 
Mattos leão 

Osires Teixeira 
OtiO lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgílio Tóvora 

1'~'-Vic&-Presidente: 

José lindoso (ARENA- AM) 4~'-Secretórío: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

2~'-Vice-Presidente: 

Amoral Peixoto (MOS- RJ) 

11'-Secretório: 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

2~'-Secretário: 

Mouro Benevides (MOS - CE) 

COMISSÓES 

Diretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23·6244 e 25-8505- Ramois 193 e 257 

Suplentes de Secretório: 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Evandro Carreira (MOS- AM) 

Otoir Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brossord 

Vice· Lideres 
Evelásio Vieira 
Gilvan Rocha 
Itamar Franco 
leite Chaves 

Marcos Freire 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Oinorte Mariz 
Vice-Presidente, Evondra Carreiro 

Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 1. Heitor Dia~ 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefe: Clciu_dio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreiro 

3. ltolivio Coelho 

4. Murilo Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Mario 

Vice-Presldente: Otair Becker 

Suplentes 

A.RENA 

1. Dinorte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattos leão 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 

1. Agenor Maria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Saturnino 2. Evelásio Vieira 

Assistente: Clóudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

local: Solo "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

2. Jorbas Passarinho 2. José Sarney 
3. Di norte MCJriz 
4. Teotónio Vilela 

3. Otair Becker 

5. Braga Junior 
MDB 

1. Agenor Morio 1. Evelósio Vieira 
2. Evondro Carreiro 2. Gilvan Rocha 

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevikicquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 

Titulares 

1. Accioly Filho 

( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
1'1-Vice-Presidente: Accioly Filho 
29-Vice-Presidente: Leite Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1 . Mottos leão . 
2. Gustavo Copanema 2. Lenoir Vergas 
3. Daniel Krieger 
4, Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalívio Coelho 
9. Otto lehmonn 

lO. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossord 
5. Orestes Quércia 

MDB 

3. Arnon de Mello 
4. Vasconcelos Torres 
5 .. Mi.lto.n Cobrai 
6. José Somey 

1. Franco Montoro 
2. Lcizoro Borbozo 
3. Cunho limO 

Assistente: Mario Helena Bueno Brandão- Ramal 305 
Reufliões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 -Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(1 1 m$mbros) 

Titulares 

1. Heitor Dia~ 

2. Murilo Paraíso 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Der:ti 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tdvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. ldzoro Barbo.ta 

3. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Wilson Gonçalves 

Vice·Presldente: Itamar Franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Bragc:~ Junior 

4. Altevir leal 

5. lui:r Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 1 1 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidente: Vasconcelos Torn:~ 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. M11oon Cabral 1. Cottete Pinheiro 

2. Amon de Mel lo 2. Augusto Franco 

3. José Guiomord 3. Jos6 Sarney 

4. luiz Cavalcante 4. Domício Gondim 

5. Murilo Paraíso 5. Jarbos Passarinho 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otoir Becker 

MDB 

1. Franco Montara 1. Agenor Marla 

2. Marcos Freire 2. Orestes Quércio 

3. Roberto Saturnino 

Assistente: Daniel Reis de Sour,_a- Rama1675 

Reuniões: QuartCJs·feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice·President&: Eveldsio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto Lehmann .4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelósio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Seno 

Assistente: Cleide Maria B. F, Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Clóvis Bevilâcqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Monloro 

Vice·Presidente: Oomicio Gondim 

Titulares 

ARENA 

1. Teotõnio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domício Gondim 

5. Helvldio Nunes 

6. lenoir Vargas 

7. Mc::!ttos leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio T dvora 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

1. franco Monloro 

2. Evelósio Viejro 

3. Gil'lan Rocha 
• 4. Roberto Saturnino 

5. Cvnha limo 

Assistente: Cdndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lo_urivol Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. José Sorney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dir~eu Ccirdoso 

3. Evandro Carreira 

Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. Lenoir Vorgas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Orestes Ouérda 

ARENA 

Suplentes 

1. Braga Junior 
·-2. Virgílio Tdvora 

3. Osires Teixeira 
4, Jarbas Passarinho 4. Domlcio Gondim 
5. Lourívol Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. lcizaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunha Lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souz:o - Ramal 675 
Reuniões: Quinfas·feiros, às 11:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo U- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Milton Cabral 1. José Guiomord 

2. Domldo Gondim 2. Murilo Poroiro 

3. Arnon de Mello 3. Virgílio Tóvoro 

4. tuiz Cavalcante 
5. Jarbas Passarinho 

MOB 
1. Dirceu Cardoso 1. Gi[van Rocha 

2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 

Locah Sala ~'Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Seno 
Vice·Presidente: Helvídio Nunes 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Helvidio Nunes 1. Virgilio Tóvoro 
2. Otto Lehmonn 2. Arnon de Mello 
3. Saldanha Derzi 3. Jorbas Passarinho 

MDB 
1. Dallton Jobim 1. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Mario Carmen Castro Souza - Ramal 13-4 
Reuniões: Quintos-feiras, às 12100 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilócquo"- Anexo li- Romol623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
{15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19-Vice-Presidente: Saldanha.Derzi 

29-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tóvora 

4. Jessé Freire 

S. Arnon de Mello 

6. Saldanha Oerzi 

7. Jose Sarney 

8. Joào Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto Lehmonn 

1. Danton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

5. Nel~on Carneiro 

ARENA 

MOB 

Assistente: Cdndído Hippertf- Ramal676 

Reuniões: Terças-feiras, 6s 10:30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Costela-Branco 

3. Helvídio Nunes 

4. Domício Gondim 

5. Jorbos Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 

Titulares 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Cottete Pinheiro 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir le_pl 

ARENA 

Suplentes 

l. Saldanha Derzi 

2. ltalívio Coelho 

3. Osíres Teixeira 

4. Fau~to Castelo-Branco 

5. Lourivol Baptista 

MDB 

1. Adalberto Seno 1. Beniamim Forah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunha Limo 

Assistente: Lêdo Ferreiro da Rocha- Ramal312 

Reuniões: Quintos·feiras, às 11 :00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulare-s 

1. Josê Guiomord 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Augusto Franco 

Suplente5 
ARENA 

1. Alexandre Casto 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Tóvoro 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. AdaiPerto Seno 1. Age no r Mo rio 
2. Benjamim Forah 2. Dirceu Cardo~ 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
loc_al: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL -'-TCSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Lenoir Vargas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 

Presidente: Benjamim Farah 
Vice·Presidente: Lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos Le6o 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Ass.istente: Sónia Andrade Peixoto- Ramo1307 
Reuniões. Quintas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo I! -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
VicerPresidente: Alexandre Costa 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 1. Otto Lehmann 
2. luiz Cavalcante 2. Teot8nio Vilela 
3. Braga Junior 3. Wilson Gonçalves 
4. lourival Baptista 
5. Mattos Leõo 

MDB 
1. Evandro Carreira 1. Lázaro Barboza 
2. Evelásio Viefra 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveirç:~- Ramal306 
Reuniões: T erças·feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

6) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11 -Térreo 
Telefonll!: 25~8505- Ramal303 

1) Comissões Temporérlas para Projetas do Congresso Nacjonal 
2) Comissões Temporórias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Proieto de lei Orçamentária (art. 90 do Regir:.ento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes - Ramal 674 
Alfeu de Oliveira- Ramal674; Cleide Maria S. F. Cruz- Ramal 598; 
Mouro Lopes de Sá- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

HORAS TERÇA S A. L AS ASSlS'!ENrE HORAS QUINTA SAL AS ASSIS'!ENTE ·--
C.T. RLI:! !3ARBOSA RONALDO 09:00 C.F. CLClVIS BEVIL!t;lojvA CANDIDO 

Rama.ie - 521 11 716 Ramal - 623 
10:00 

C.A,R. CLdVIS BEVILA:CQIJA !3DA 09:30 c.S.P.C. ro.n: BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Ramau> - 621 e 71 

C.A. CLdVIS BEVILA:CQÚA CLJI:UDIO C. E. C. CLOVIS BE'/ILJ\CQOA CLE!DE 
10:30 

Ramal - 623 COSTA 
l.O:OO 

Ramal - 623 

C,R.E. RUY BARBOSA 
Ramau - 621 e 716 

CA.~DIDO C.D.P. RUY BARBOSA 
Ran a.:s - 621 ~ 71 

RONALDO 

liOPJ..S Cjll'ARTA SAL AS ASSISTENTE C.L.S. CLdVIS BEVIL!CQUA DA.!IIEL 
Ramal - 623 

11:00 
09:00 c.s.N. RUY BARBOSA LEDA RUY BARBOSA c.s. !.EDA Ramau - 621 e 716 RaiD.'I.lS - 621 e 716 

c.c.J CLOVIS .BEVILACQOA 1\!AR..IA 12:00 C.R. 
CL6VlS :BEV!IJ:CQUA MARIA 

10:00 Rama.l - 623 HELENA Ra.ca.l - 623 CAR!r'.EM 

• C.M.E. RUY BARBOSA 
RONALDO 

Ramais - 621 e 716 

10:30 c.E. RUY BAa.BOSA DANIEL 
Ramais - 621 e 716 
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Seção 11 

ANO XXXIII - N• 034 SEXTA-FEIRA, 21 DE ABRIL DE 1978 BRASlLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 50• SESSÃO, EM 20 DE ABRIL DE 1978 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei ao Senado n' 23/75, que ãitera a redaçllq 
do art. 550 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
(Redação firlal.) 

-Ofício n"' S/5/78 (n"' 9-P/MC/78, na origem), do Sr. 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao 
Senado Federal, cópias das noias taqu{gráficas e do- ac6rdã.o 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinário n"' 79.702, do Estado do Rio de Janeiro, o qual de
clarou a in~" ,nstitucionalidade da RCsolução nll 4, de 9 de 
setembro de 971, da Câmara Municipal de Magé, naquele 
Estado. 

-Mensagem nl' 73/78 (n~' 111/78, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Mirlistro de Estado da Fazenda, -para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal da Estância dC:: Amparo 
(SP) a elevar em Cr$ 8.099.941,85 o montante de sua divida 
consolidada. 

- Mensagem n~' 72/78 (nl' ll0/78, na origem), do Senhor 
Presidente da República proportdo para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Sarretos (SP) a elevar em CrS 
4.165.022,40 o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem nl' 74/78 (n'i' 112/78, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral, proposta do Sr. Minístro da Fazenda, para que seja autori
zada a Prefeitura Municipal de São José dos Campos (SP) a 
elevar cm CrS 314.494.314,54 o montante de sua dívida consoli
dada. 

-Mensagem Jl9 75(78 (nl' 113/78, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe
deral para que seja autorizada a Prefeitura Municipal.de Surnaré 

(SP) a elevar em Cr$ 4.983.650,00 o montante de sua dívida 
consolidada. 

1.2.2 - Questão de ordem 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Reclamação referente 
à resenha dos trabalhos do Senado, atinente à sessã.o ordinária de 
ontem e divulgada no programa "A Vaz do Brasil". 

O SR. PRESIDENTE- Resposta à reclamação formulada. 

1.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n~' 60/78, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que modifica dispositivo da Lei n{l' 
5.8Ú, de ll de outubro de.l972, que dispõe sobre o regime de tra
balha dos empregados nas _atividades de exploração, perfuração, 
produção e refinação de petróleo, bem como- no transporte de pe
tróleo e seus derivados. 

1.2.4- Requerimento 

- N'i' 88/78, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso proferido no dia 18 do corrente, pelo General-de
Exército Ariel Pacca da Fonseca, Chefe do Estado-Maior do 
Exército, na cerimônia de entrega das espadas aos oficiais gene
rais-de-brigada, promovidos no dia 31 de março próximo 
passado. 

1.2.5 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão do Congresso Nacional a realizar
se hoje, às l9 horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO IJENEVIDES - Concessão de em
~rêstimos aos Estados e Municípios brasileiros. Restabeleci
mento do texto original da Resolução nl' 62/75, do Senado 
Federal, a fim de tor:nar mais rígidas as exiSências para aquelas 

autorizações. 
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SENADOR MARCOS FREIRE, como Líder- Concessão, 
pelo Governo do Chile, de anistia ampla a todas as pessoas Con
denadas por crimes políticos. 

SENADOR JOSE SARNEY, como Líder- Reparo ao dis
curso de seu antecessor na tribuna, na parte referente ao mo
mento político nacional, com vistas à concessão de anistia no 
País. 

SENADOR RUY SANTOS- Centenário de nascimento de 
Octávio Kelly, ex-Ministro do Supremo Tribunal fed_eral. 

SENADOR LEITE CHAVES- Solicitando explicações do 
Poder Executivo a respeito de transação comercial havida entre a 
COBEC e a hrma Oleolar do Estado do Paraná. 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Politica discrimi
natória que estaria sendo praticada por setores governamentais 
contra a V ASP. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n"" 46/78, do Sr. Senador Mauro Benevi
des, solicitando a transcrição, nos Anais do SenaQo Federal, do 
editorial sob o titulo "O Congresso sem o poder de fiscalizar", 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, de 2 de abril de 1978. 
Aprovado, após usar da palavra no encaminhamento de sua 
votação o Sr. Senador Mauro Benevides. 

-Requerimento n~' 54/78, do Sr. Senador Braga Junior, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da ex
posição feita pelo Sr. Senador Virgílio Távora, em reunião con
junta das Comissões de Minas e Energia do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, no dia 5 de abril de 1978. Aprovado, 
após usar da palavra no encaminhamento de sua, votação o Sr. 
Senador Dirceu Cardoso. 

-Requerimento n' 86/78, do Sr. Senador Hugo Ramos, so
licitando seja consignado em Ata um voto de louvor ao Presi-:
dente Juscelino Kubitschek de Oliveira, ao ensejo do 18' aniver
sário de Brasflia. Aprovado, após usar da palavra no encami
nhamento de sua votação o Sr. Senador Hugo Ramos. 

-Projeto de Lei da Câmara n~34j76 (n~ 479-C/71, na Casa 
de origem), que acrescenta dOis parágrafos ao art. 98 da Lei n' 
4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra). Rejeitado. 
Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n~ 237/76, do Sr. Senador 
Itamar Franco, que dispÕe sobre o ensino obrigatório, em todos 
os cursos jurídicos do_ Pa.ís, da disciplina "Direitos Humanos 
Fundamentais". Votação adiada por falta de quorum. 

- J?rojeto de Lei da Câmara n'o)/77 (n" 2.320-A/74, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que regula a locação predial urbana, e dá outras provi
dências. Discussão ~obrestada por falta de quorum para votação 
do Requerimento n"" 61/78, de adiamento de sua discussão para 
reexame da Comissão de Constituição e Justiça. 

- Projeto de Lei do Senado n"" ?65 J16,_ do Sr. Senador 
Agenor Maria, que elimina a exigência do período de carência 
para concessão, pelo INPS, de benefícios em virtude de incapaci
dade para o traba}ho ou morte do segurado. Discussilo sobres
tada por falta de quorum para votação do Requerimento n' 
77/78, de adiamento de sua discussão para reexame da Comissão 
de Legislação Social. 

-Projeto de Lei do SenadoJJ."' 144/77, do Sr. Senador Be}1-
jamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determinar o pa
gamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e militar 
da União, e dá outras providências. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicid~de.) DiscU!Isio sobrestada por 
falta de quomm para votação do Requerimento n"" 59/78, de 
adiamento de sua discuSsão. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÃS/0 VIEIRA- Reformulação da poli
tica econômica adotada pelo Governo. 

SENADOR OTTO LEHMANN- Inclusão do rio Parana
panema em categoria fixada por portaria da SEMA, que proíbe o 
lançamento de qua[quer efluente nos rios nelas enquadrados. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Sugestões com vistas 
a sanar anomalias que estaria ocorrendo na categoria funcional 
de Técnico de Administração. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Destaque dado ao 
setor agropecuário pelo General João Baptista Figueiredo em 
seu programa de Governo. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATASDECOMISSOES 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-.L(DERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 50~ SESSÃO, EM 20 DE ABRIL DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8ª Legislatura 

PRESJDitNCIA DOS SRS- JOSt: LINDOSO E 
AMARAL PEIXOTO 

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

José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho -
Renato Franco- Henrique de La Rocque -José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco- Helvídío Nunes- Mauro Benevides -Virgílio 
Távora- Wilson Gonçalves- Dinarte Mariz- Marcos Freire
Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela - Augusto Fr~nco -- Lourival 
Baptista - Heitor Dias --::- _Luiz Vi_ªna - Ruy Santos - Dirceu 

Cardoso- Roberto Saturnino ~ Benjamim Farah - Itamar Fran~ 
co- Orestes Quércia- Láiaro B<ifbciza- Leite Chaves- Mattos 
Leão- Evelásio Vieira- Ltinoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
açusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. l '~-Secretário prociderã à leitura do Expediente. 
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S lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER No 172, DE 1978 

Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nv 23, de 1975. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Sena
do nv 23, de 1975, que altera a redação do art. 550 da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). 

Sala das Comissões, 20 de abril de 1978. - Helvídio N~es, 
Presidente- Dirceu Cardoso, Relator - Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER No 172, DE 1978 

Redaçi.o final do Projeto de Lei do Senado nv 23, de 
1975, que altera a redação do art. 550 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 550 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), passa a vigorar com a seguinte redação:._ 

"Art. 550. Os --siridíCãtos, federações e confederações 
submeterão, .até 30 de setembro de cada ano, à aprovação do 
Ministro do Trabalho, na forma das Instruções que expedir, 
seu orçamento de receita e despesa para o próximo exercício 
financeiro .. 

§ I v As entidades síndicais são obrigadas a possuir, 
devidamente rubricadas pela autoridade local do MinistériO 
do Trabalho, o seguinte: 

a) um livro Diário, para registro sistemático e em perfei~ 
ta ordem dos atas e fatos administrativos da gestão financei
ra e patrimonial; 

b) um livro Caixa, para registro excluSivo do movimen
to financeiro da contribuição sindical; 

c) um livro Caixa, para registro exclusivo do movimen
to financeiro das rendas próprias; 

d) um livro de inventário, para registro obrigatório dos 
bens de qualquer natureza, de propriedade da entidade; 

§ 2'1 Os livros de que tratam as alíneas a, b e c, do pará
grafo anterior, poderão ser enfeixados em um único livro Diá
rio-Caixa, em o qu-al se registrarão, em colunas próprias 
separadas, os atos e fatos administrativos, o movimento 
financeiro da contribulçil.O Sindical e o movimento financeiro 
das rendas próprias da entidade. 

§ Jv Os livros a que se referem os parágrafos anteriores -
serão sempre visados pelo Conselho Fiscal da respectiva enti
dade, nas ocasiões de apreciação de contas da diretoria. 

§ 4v Para efeitos contábeis sindicais, o ano financeiro 
coincidirá com o ano civil. 

§59 A msuficiência de•rCceita pode ser temporária, por 2 
(dois) exercfcios consecutivos, no máximo. Ultrapãssado este 
prazo e persistindo a insuficiência, a entidade sindical terâ. 
cassada a respectiva carta de reconhecimento." 

Art. zv Esta Lei en.ra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3v Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N' 173, DE 1978 
Da Comissão de Constituiçio e Justiça 

Sobre o Oficio "S" nv OS, de 1978 (Oficio (I{' 09~P/MC, 

de 27·3-78, na origem) do Senhor Presidente do Supremo Trl~ 
bunal Federal, encamlnh~~ndo ao Senado Federal, cópias das 
notas taquigráticas e do acórdão proferido pelo Supremo Tri
bunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nt 79.702, 
do Estado do Rio de Janeiro, o qual declarou a lnconstltu~ 

cionalidade da Resolução nv 04, de 9 de setembro de 1971, da 
Câmara Municipal de Magé, naq1.1ele Estado. 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 

Para os fins previstos no art. 42, VII, da Constituição, o Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal enviou a esta Casa, as 
cópias das notas taquigrâficas e do acórdão proferido pelo Pretório 
Excelso, nos autos do Recurso Extraordinário n~ 79.702, do Estado 
do Rio de Janeiro, o qual decla"rou a inconstitucionalidade da 
Resolução n9 04, de 9 de setembro de 1971, da Câmara Municipal 
de Magé, naquele Estado. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por falta de 
quorum, não reconheceu a alegada inconstitucionalidade da Resolu
ção n9 04, de 1971, da Câmara Municipal de Magé-RJ, que con
cedeu verba de representação ao seu Presidente. 

A Procuradoria Geral da Justiça do Estado recorreu extra
ordinariamente com fundamento no art. 119, Hl, letras 11 e c da 
Constituição Federal, apontando como violados o parágrafo 29, do 
art. 15, da Carta Magna, e o parágrafo 29, do art. 16, da Lei 
Complementar n9 2, de 29 de novembro de 1967. 

Alegou-se, basicamente, contra a mencionada resolução, que a 
gratuidade do mandáto legislativo municipal é preceito constitu
cional, constituindo-se como "munus honorifico" nas pequenas co
munidades, porque somente os vereado~ das capitais e dos municí
pios com população superior a duzentos mil habitantes fazem jus a 
remuneração, dentro dos limites e critérios fixados em lei com
plementar. A população de Magé; pelo último Censo Naci~nal, não 
preenche o requisito da lei, por isso é inconstitucional a verba de 
representação fixada para o Presidente da Câmara Municipal daque-
la cid1,1de. 

A douta Procuradoria Geral da República, recoriheceu também 
a violação constitucional, opinando pelo conhecimento e provimen
to do apelo extremo. 

Relatando a matéria, o eminente Ministro Oswaldo Trigueiro 
sustentou que não tem sentido impedir-se que os vereadores recebam 
do-erário municipal, qualquer importância a titulo de subsídio, mas 
percebam, como representação, tanto quanto o Prefeito ou o Go
vernador do Estado. 

Aduziu ainda, que .. pode-se opor objeções à sabedoria da nor
ma constitucional e daí partir-se para a sua reforma, pelo processo 
legishtivo adequado. Mas não é lícito dar-se a uma disposição cons
titucional, de categórico sentido proibitivo, interpretação lenienie 
que a converta em inócuo ornamento literário da lei fundamental". 

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, conhe
ceU do recurso e deu-lhe provimento, declarando inconstitucional a 
Resolução n9 4. de 9 de setembro de 1971, da Câmara Municipal de 
Magê, do Estado do Rio de- Janeiro, em acótd'âo encimado pela 
seguirite ementa: 

Vereadores. Proibição do art. 15, § 2'1 da Constituição da 
República. Inconstitucionalidade de Resolução da Câmara 
Municipal de Magé, que dispõe sobre o pagamento de 
representação ao seu Presidente. Recurso extraordinário. 

Em síntese, o julgado consagra o entendimento de que a ordem 
constitucional, vigente à época da resolução impugnada, não admitia 
nenhuma remuneração, a qualquer título, aos vereadores que não se 
adequassem aos pressupostos traçados no § 29 do art. 15 da Constitui
ção h.:-deral. 

Vale salientar que, hoje, a redação dada ao aludido dispositivo 
pela Emenda Constitucional n9 4, de 1975, prevê a remuneração dos 
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vereadores de todos os municfpios, nos limites e segundo critérios es
tabelecidos em lei complementar. 

Assim, constatada a obediência aos aspectos formais estabeleci
dos no art. 116 da Constituição, e tendo em vista o que determina o 
art. 42, VII, da Lei Maior, combinado com o art. 100, II, do 
Regimento Interno do Senado, formulamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 21, DE 1978 

Suspende a execução da Resolução n{) 04, de 9 de setembro 
de 1971, da Câmara Municipal de Magé, do Estado do Rio de 
Janeiro. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo Único. -~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos 
termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 28 de novembro de 1974, nos autos do Recurso Extraordinário n' 
79.702, do Estado do Rio de Janeiro, a execução da Resolução n' 04, 
de 9 de setembro de 1971, da Câmara Municipal de Magê, daquele 
Estado. 

Sala das Comis_sõ_~. 19 de abril de 1978.- Accloly Filho, Presi
dente, em exercício -Wilson Gonçalves, Relator- Nelson Carneiro 
- Leite Chaves- Helvidlo Nunes- Cunha Lima- ltalivlo Coelho 
- Otto Lehmann. 

PARECERES N•s 174 E 175, DE 1978 

PARECEI!N• 174, DE 1978 
Da Comissão de- Economia 

Sobre a Mensftgem n9 73, de 1978, (n9 111, de 3-4-78, na 
origem) do Senhor Presidente da Repúbtica, submetendo ~ 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, para que ;eja autorizada a Prefeitura 
Municipal da Estância de Amparo (SP) a elevar em 
CrJ 8.099.941,85 (alto milhões, noventa e nove mil, 
novecentos e quarenta e um cruzeiros e oitenta e cinco 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércia 

O Senhor Presidente da República encaminha ~o exame do 
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição)~ proposta do 

Dívida consolidada 
interna 

I- Intralimite 

II- Extrulimíte 

a) FNDU 
b) FAS 
c) BNH 

Total geral 

Posição em: 
31-12-77 

(A) 

5.541,3 

5.541,3 

6. Na forma do parágrafo único do art. 21' da Resolução nt 93, 
de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito, 
submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do 
Senado Federal, estã devidamente instruído com o parecer favorável 
do Conselho Monetário Naciono.L 

7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes_ e 
no Regimento Interno, esta Comissão condui por aceitar a solici
tação contida na Mensagem nt 73, de 1978, do Senhor Presidente da 
República, na forma do seguinte: 

Senhor Ministro de Estado da Fazenda, no sentido de que seja a 
Prefeitura Municipal da Estância de Amparo- São Paulo, autori
zada a elevar em Cr.S 8.099.941,85 (oito milhões, noventa e nove mil, 
novecentos e quarenta e um cruzeíros e oitenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de contratar empréstimo 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S/ A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura urbana nOs 
Conjuntos habitacionais da CECAP e COHAB- Bandeirante. 

2. O emprêstimo a ser cOntraído tem as seguintes condições 
gerais: 

"A- Valor: Cr' 8.099.941,85; 
B-Prazos: 
l - de carência: 18 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
1 -juros de 8% a.a.; 
2- correção monetária idêntica à das ORTNs; 
3 - taxa de administração do BNH de 1% sobre o valor do 

empréstimo; 
O - Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

(!CM); 

E- DestinaçãG dos recursos: obras de infra-estrutura urbana 
nos conjuntos habitacionais da CECAP e COHAB- Bandeirante." 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, favorável ao pleito da 
Prefeitura Municipal da Estância de Amparo (EM N'~' 106/78). 

4. Trata-se de operação a que, por força das disposições conti
das no art. 2' da Resolução n' 93, de 11-10-76, do Senado Federal, 
não se aplicam os limites fixados no art. 21' da Resolução nl' 62, de 
28-l0-75- haja visto que os r_ecursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação- e, portanto, considerada extralimi
te. 

5. De acordo com os registras do Departamento da Divida-
Pública do Banco Central do Brasil, a situação da dívida consolidada 
interna do Município apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

Operação 
(B) 

8.099,9 

8.099,9 

Valor:Cr$ I,Omil 

Situação posterior ã 
contratação pretendida 

iC)~A+B 

5.541.3 

8.099,9 

I 3.641.2 

PROJETODERESOLUÇÃON' 22,DE 1978 

Autoriza. a Prefeitura Municipal da Estância de 
Amparo (SP) a elevar em Cr$ 8.099.941,85 (oito milhões, 
noventa e nove mil, novecentos e quarenta e um cruzeiros e 
oitenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 É a Prefeitura Municipal da Estância de Amparo, 
Estado de São Paulo, nos tefmos do art. 29 d~ Resolução n9 93, de 
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ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 8.099.941,85 (oíto milhões, noventa e nove mil, novecentos e 
quarenta e um cruzeiros e oitenta e cinco centavos) o montante de 
o;ua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S/A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado ao financiamento das obras de infia
estrutura urbana nos conjuntos HabitaciOnaís da CECAP e COHAB 
- Bandeirante, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2"~" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 12 de abril de 1978. - Marcos Freire, 
Presidente -Orestes Quércia, Relator - Otair B_ecker - Franco 
Montoro, com restrições - Milton Cabral - Murilo Paralso -
Roberto Saturnino - Lulz Cavalcante. 

PARECER No 175, DE 1978 
Da COmissão de Constituição e Justi~a 

Sobre o Projeto de Resolução n9 22, de 1978, da 
Comissão de Economia, que ••autoriza a Prefeitura Municipal 
da Estância de Amparo (SP), a elevar em Cr$ 8.099.941,85 
(oito milhões, noventa e nove mil, novecentos e quarenta e um 
cruzeiros e oitenta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna,.. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

Com o presente projeto de Resolução da Comissão de Econo
mia, fica a Prefeitura Municipal da Estância de Amparo, Estado de 
São Paulo, autorizada, nos termos do art. 2"~" da Resolução n"~" 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em 
Cr$ 8.099.941,85 (oito milhões, noventa e nove mil, novecentos e 
quarenta e um cruzeiros e oitenta e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada -interna, a fim de que possa contratar uma 
operação de empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado de 
São Paulo S. A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento das obras 
de infra-estrutura urbana nos conjuntos Habitacionais da CECAP e 
COHAB - Bandeirante, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo". 

2. Com a edição da Resolução n'~' 93, de ll de outubro de 1976 
- art, 2'1' - que alterou a Resolução n"~" 62, de 1975 - ficaram 
excluídos dos limites estabelecidos pelo art, 211 da Resolução n~' 62, 
de 1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados e Municí
pios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano - FNDU, do Banco Nacional da Habi
tação- BNH, e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
F AS, e, dessa forma, Consideradas extralimites. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda (EM n~' 111/78), favorável ao 
pleito da Prefeitura Municipal da Estância de Amparo, tendo o 
Conselho Monetário Nacional aprovado a presente operação. 

4, No âmbito da competência desta Cori'ússão,- há--a ressaltar 
que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da 
Constituição, às normas legais (Resoluções n's 62, de 1975 e 93, de-
1976) e ao estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria, uma vez que constitucional e jurídica, 

Sala das Comissões, 19 de abril de 1978. - Accioly Filho, 
Presidente, em exercício - Otto Lehmann, Relator - Leite Chaves 
-Nelson Carneiro- Cunha Lima- Helvídio Nunes- Dirceu Car
doso- Orestes Quércia- WilsOn G_cmçalves. 

PARf.CERES Nos 176 E 177,DE 1978 

PARECER N' 176, DE 1978 
Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n'~' 72, de 1978 (n'~' 110, de 1978, na 
origem), do Senhor Presidente da República propondo para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Barretos (SP), a ele. 
varem Cr$ 4.165.022,40 (quatro milhões, cento e sessenta e 
cinco mil, vinte e dois cruzeiros e quarenta centavos), o montan
te de sua dívida consolld:.da. 

Relator: Senador Franco Montoro 
Com a Mensagem nQ 72, de 1978,-o Senhor Presidente da RePlí

blica submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefeitura 
Municipal de Barretes (SP), que objetiva contratar, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo Sf A., este na qualidade de agente fmancei
ro do Banco Nacional da Habitação, a seguinte operação de crédito: 

"A- Valor: CrS 4.165.022,40; 
B-Prazos: 
l - de carência: I O meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
I- juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a para o agente 

financeiro); 
2- correção monetária idêntica à das ORTNs; 
3 - taxa de administração do BNH de l% sobre o valor do 

empréstimo; 
4 - taxa de planejamento, administração e fiscalização de 6% 

sobre o custo das obras; 
D --Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

(!CM); 
E- Destinação dos recursos: realização de obras de guias, 

sarjetas e pavimentação no Conjunto lj:abitacjonal "Pedro Cavali
ni." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pedido, por considerá-lo técnica e financeiramente viável, não 
devendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução 
orçamentária dos próximos exercíciõs. · · 

No mérito, o financiamento de obras de infra-estrutura urbana, 
enquadra-se em casos análogos que têm merecido a acolhida da Ca
sa. pelo alcunce sócio-económico da medida. 

Pelo exposto, com as restrições constantes de nossos pronuncia
mentos anteriores, opinamos pela aprovação da matéria, nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 23, DE 1978. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barretos (SP), a ele
var cm Cr$ 4.165.022,40 (quatro milhões, cento e sessenta e 
cinco mil, vinte e dois cruzeiros e quarenta centavos), o montan
te de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l"~" É a Prefeitura Municipal de Barretes {SP), nos termos 

do art. 2"~" da Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 4.165.022,40 (quatro milhões, 
cento e Sessenta e cinco mil, vinte e dois cruzeiros e ·quarenta centa
vos), o montante de sua dívída consolidada interna! a fim de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S/ A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco -Nacional da Habitação, destinado ao financiainento de abras 
de guias, sarjetas e pavimentação no Conjunto Habitacional "Pedro 
Cavalíni", obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. _ 

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 12 de abril de 1978.- Marcos Freire, Presi

dente- Franco Montoro, Relator- Otair Becker- Orestes Quér
cia - Milton Cabral - Murl_lo Paraiso - Roberto Saturnino - _Lul~ 
Cavalcante. 
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PARECER N• 177, DE 1978 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Sobre o Projeto de Resolução n~" 23/78, da -COmissão de 
Economia que Hautoriza a Prefeitura Municipal de Barretos 
(SP), a elevar em Cr$ 4.165.022,40 (quatro miltlões, cento e 
sessenta e cinco mil, vinte e dois cruzeiros e quP.renta centa
vos), o montante de sua dívida consolidada interna''. 

Relator: Senador Orestes Quércia 

Sob exame projeto de resolução, da Comissão de Economia, 
originário de Mensagem do Senhor Presidente da República, que 
autoriza a Prefeitura Municipal de Barretes (SP), a elevar o montan
te de sua dívida consolidada, a fim de financiar a realização de obras 
de infra-estrutura naquela cidade, no valor de Cr$ 4.165.022,40 

(quatro milhões, cento e sessenta e cinco mil, vinte e dois_ cruzeiros e 
quarenta centavos). 

A solicitação foi feita nos termos do art, 211 da Resolução nq 93, 
de 1976, do Senado Federal, tendo cumprido todas as formalidades 
exigidas para a espêcie e rllerecido a aprovação, n<! mérito, pelo 
órgão técnico da Casa. 

Pelo exposto, julgamos que o projeto ê jurídico, constitucional.e 
goza de boa têcnica legislativa, razão por que opinamos pela-tramita· 
ção normal da matéria. 

Sala das Comissões, 19 de abril de 1978.- Accloly -Filho, Presi
dente, em exercício -Orestes·Quércia, Relator- Dirceu Cardoso
Nelson Carneiro- Helvídio Nunes- Otto LehmanP - Cunha Lima 

-I.talívio Coelho. 

PARECERES N•s 178 E 17?, DE 1?78 

PARECER N• 178, DE 1978 
Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n'? 74, de 1978 (n~" 112, de 1978, na 
origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos (SP) a elevar em CrS 314.494.314,54 
(trezentos e quatorze mJihões, quatrocentos e poventa e quatro 
mil, trezentos e quatorze cruzeiros e clnqüenta e quatro centa
vos) o montante de sua dúvida consolidada. 

Relator: Senador Franco Montoro 

Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor 
Presidente da República propõe ao Senado Federal, seja autorizada 

Posição em 
Dívida Consolidada 30-12-77 

interna (A) 

I - Intralimite 31.000,0 

I I - Extralimite 216.186,4 

a) FNDU 
b) FAS 
c) BNH 

Tõtal Geral= (I + II) 247.186,4 

6. Na forma do parágrafo único do art. 211 da Resolução 
n9 93/76, o assunto foi submetido ao exame da diretoria do Banco 

a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Estado de São 
Paulo, a elevar em CrS 314.494.314,54 (trezentos e quatorze 
milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e quatorze 
cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., e:ote na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação, destinado ao financia
mento de obras de implantação do Projeto CURA, compreendendo 
os bairros de Jardim Amê:r\ca, Jaidim Paraiso, Jardim Oriente, 
Parque Industrial e Jardim Vale do Sol, naquela localidade, 

2. As condições básicas da operação são as seguintes: 
"A- Valor: Cr$ 314.494.314,54; 

B-Prazos: 
1 - de carência: 30 meses; 
2- de amortização: 240 meses; 

C- Encargos: 
I -juros de 8% a.a.: 
2 - correção monetária trimestral, correspondente à variação 

dasORTNs; 
3 - taxa de administração do BNH de L% sobre o desembolso; 
4 - taxa de serviços têcnicos de 1% sobre o desembolso; 

D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (ICM); 

E - Destinaçílo dos recursos: obras de implantação do Projeto 
CURA." 

3. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da Resolução 
n'i' 93, de 11-10-76, pois os recursos são provenientes do Banco Na
cional da Habitação e, portanto, considerada extralimite. 

4. Considerando os aspectos social, econômico-financeiro e 
legal, a operação apresentou viabilidade, segundo parecer anexo do 
Banco do Estado de São Paulo S.A. 

5. Os registras do Departamento da Dívida Pú.blica do Banco 
Central do Brasil indicam os seguintes valores da situação da dívida 
consolidada interna do Município de São José dos Campos: 

Cr$ mil 

Operação Situação posterior à 
exame contratação pretendida 
(8) C=A+B 

31.000,0 

3!4.494,3 530.680,7 

314.494,3 561.680,7 

Central do Brasil. O Conselho Monetário Nacional, em sesSão de 
16-3-78, manifestou-se pelo atendimento do pleito. 
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7. Assim, tendo sido cumpridas as ex.igências constant~s nas 
normas vigentes (Res. nO?s 62/75 e 93/16) e do Regimento Interno, 
concluímos pela aprovação do pleito contido na Mensagem 
n' 74/78, apresentando, para tanto, o seguinte; 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 24, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sio José dos 
Campos (SP) a elevar em Cr$ 314.494.314,54 (trezentos e 
quatorze milhões, quatrocentos e noventa e quatro mU, trezen
tos e quatorze cruzeiros e clnqüenta e quatro Cf!ntavos), o 
montannte de sua dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolVe: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n' 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr.S 314.494.314,54 (trezentos e quatorze milhões, quatrocentos e 
noventa e quatro mil, trezentos e quatorze cruzeiros e cinqUenta e 
quatro centavos) o montante de sua dlvida consolidada interna, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco- Nacional da Habitação - BNH, destinado a:o 
financiamento de obras de implantação do Projeto CURA, 
compreendendo os bairros de Jardim Amêrica, Jardim Paraiso, Jar
dim Oriente, Parque Industrial e Jardim Vale do Sol, naquela locali
dade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2'í' Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. --

Sala das COmissões, 12 de abril de 1978. - Marcos Freire, 
Presidente- Franco Montara, Relator- Otalr Becker - Orestes 
Quércia - Milton Cabral - Murilo Paralso - Roberto Satumlno -
Luiz Cavalcante. 

PARECER N• 179, DE 1978 
Da Comissão de- Constituição e Justiça 

Sobre o Projeto de Resolução n' 24, de 1978, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura Municipal 
de São José dos CampoS (SP) a elevar em Cr$ 314.494.314,54 
(trezentos e quatorze milhões, quatrocentos e noventa e quatro 
mil, trezentos e quatorze cruzeiros e cinqUenta e quatro centa
vos), o montante de- sua dívida consolidada Interna". 

Relator: Senador Orestes Quércia 

Apresentado pela Comissão de Economia, o Projeto de Resolu
ção em exame autoriza a Prefeitura Municipal de São Jos6 dos 
Campos, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução 
n" 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em 
CrJ, 314.494.314,54 (trezentos e quatorze milhões, quatrocentos ~ 
noventa e quatro mil, trezentos e quatorze cruzeiros e cinqUenta e 
quatro centavos) o montante de sua dívida. consQlidada inte,rna, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao 
financiamento de obras de implantação do Projeto CURA, 
compreendendo os bairros de Jardim América, Jardim Paraiso, 
Jardim Oriente, Parque Industrial e Jardim Vale do Sol, naquela 
localidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

2. Enquadra~se a operação ao disposto no art. 2' da Resolução 
n' 93, de 1976 (alterou a Resolução n' 62, de 1975), pois os recursos 
serão provenientes do Banco Nacional da Habitação e, dessa forma, 
considerada extra/imite. 

3. Anexo ao processado, encontra-se a Exposição de Motivo 
(n9 110/78) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o parecer 
do Conselho Monetário Nacional e as informações prestadas pelo 
organismo financiador, todos pelo deferimento da presente operação. 

4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, 
item VI, da Constituição, às normas legais (Resoluções n9s 62, de 
1975 e 93, de 1976) e ao estabelecido no Regimento Interno 
(art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matêria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 19 de abril de 1978. - Accloly Filho, 
Presidente, em exercício - Orestes Quércia, Relator - Otto 
Lehmann - Nelson Carneiro - Leite Chaves - Cunha Lima -
Helvídio Nunes- Dirceu Cardoso- Wilson Gonçalves. 

PARECERESN•s 180 E 181, DE 1978 

PARECER N• 180, DE 1978 

DA COMISSÃO DE ECONOMIA 

Sobre- a Mensagem nt 75, de- 1978 (n' 113, de 1978, na 
origem) do Senhor Presidente da República, submetendo à 
aprovaçilo do Senado Federal para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Sumaré (SP) a elevar em Cr$ 4.983.650,00 
(quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e 
cinqüenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércla 

Com a Mensagem n' 75, de 1978, nos termos do artigo 42, item 
II, da Constituição, o Senhor Presidente da República submete à 
apreciação do Senado Federal pleito da Prefeitura Municipal de 
Sumarê (SP), que objetiva contratar, junto ao Banco do Estado de 
São Paulo SfA, este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação, a seguinte operação de crêdito: 

uA- Valor: Cr$ 4.983.650,00; 

B-Prazos: 
-1 - de carência: 18 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 

C- Encargos: 
l -juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para o 

agente financeiro); 
2- correção monetária idêntica a das ORTNs· 
3 - taxa de administração do BNH de 1% s~bre o valor do 

empreStimo; 
4 - taxa de planejamento, administração e fiscalização de 6% 

sobre o valor das obras; 
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

(I CM); 
E- Destinação dos recursos: obras de infra-estrutura urbana 

no Conjunto Habitacional da CECAP, em Sumáre (SP)." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
à matéria por considerá-la técnica e financeiramente viável, não de> 
vendo os seus encargos gerar maiores pressões na execução orça
mentária dos próximos exercícios. 

No mérito, o empreendimento- se enquadra nas diretrizes e 
objetivos do plano nacional de desenvolvimento, na parte referente 
ao reaparelhamento das médias e pequenas cidades, com vistas ao 
equacionamento da concentração sócio-industrial. 

Em face ao exposto, opinamos pela aprovação da Mensagem 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 25, DE 1978. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sumaré (SP) a elevar 
em Cr$ 4.983.650,00 (quatro milhões, novecentos e- oitenta e 
treS mil, seiscentos e- cinqüenta cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada interna. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo (9 É a Prefeitura Municipal de Sumaré (SP), nos termos 
do artigo 2' da Resolução n'i' 93, de 11 de outubro de 1976, do 
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Senado Federal, autorizã.da a elevar em Cr$ 4.983.650,00 (quatro mi
lhões, novecentos e oítCnfa e tres mil, seiscentos e cinqUenta cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fiiD de que 
possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Es
tado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação, destinado ao financiamento de obras 
de infra-estrutura urbana no conjunto Habitacional da CECAP, em 
Sumarê (SP), obedecidas iis condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Artigo 2~' Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 12· de- abril de 1978. - M~rcos Freire, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator - Otalr Becker - Franco 
Montoro, com restrições - Milton Cabral Murllo Paralso -
Roberto Saturnino- Luiz Cavalcante 

PARECER No 181, DE 1978 

DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇÁ 

Sobre o Projeto de Resolução n~' 25j78, da Comissão de 
Economia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Sumaré 
(SP) a elevar em Cr$ 4.983.650,00 (quatro milhÕes, nove
centos e oitenta e três mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros), o 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

Sob exame projeto de resolução, da Comissão de Economia, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Sumarê (SP) a contratar uma 
operação de crédilo_ no valor de Cr$ 4.983.650,00 (quatro milhões, 
novecentos e oitenta e três mil, -seiscentos e cinqOeÍlta cruzeiros), âes~ 
tínada a financiar obras de infra·estrutura urbana, naquela cidade. 

A autora da proposição considerou o pleito compatível com as 
diretrizes dos Planos Nacional e Regional de desenvolvimento, pois, 
além de ter cumprido todas as exigências para a espêcie, foi 
formulado nos termos do artigo 2"' da Resolução n~' 93/76, do 
Senado Federal. 

No âmbito desta Comissão nada há que possa obstar a 
tramitação normal da matéria, porquanto é jurídica, constitucional e 
goza de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 19 de abril de 1978, .,....- AccioJy Filho, 
Presidente, em exercício- Otto Lehmann, Relator- ItaUvlo Coelho 
- Helvídio Nunes - Orestes Quércia - Dirceu Cardoso - Nelson 
Carneiro- Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (José Líndoso)- O Expediente lido vai à 
publicação. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma reclamação. 

O SR. PRESIDENTE (José Líndoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para uma reclama
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Não foi desassisadamente que reclamamos, desde o início da 
Sessão Legislativa, nos idos de março, a distribuição entre os Se
nadores da resenha da A Voz do Brasil, lida pela Agência Nacional, 
na noite anterior. 

Chegou-me às mãos a resenha da A Voz do Brasil, da noite de 
ontem, que não expressa a verdade do que ocorreu no Senado Fe
deral. Quero ler, Sr. Presidente, para que a Casa tome conhecimento 
dos debates ocorridos no Plenário com relação ao projeto do nobre 
Senador Itamar Franco, que cria uma Cadeira de Direitos Humanos, 
nas faculdades de Direito do País. 

Diz a resenha, na sua pág. 78: 

Voltou a debate novamente, hoje no Senado, o Projeto 
do Senador Itamar Franco que torna obrigatório o Ensino de 

Direitos Humanos Fundamentais em todos os Cursos Jurídi
cos do Pals. 

Depois, encaminhando a votação do projeto, o Senador Mauro 
Benevides se expressou e aqui a resenha relata, em cinco linhas, o que 
o nobre Senador trouxe a plenário, na tarde de ontem. Logo em se~ 
guida o Senador Orestes Quêrcia: traz três linhas a respeito do pro
nunciamento do Senador Orestes Quércia. Em seguida o Senador 
Dirceu Cardoso: traz quB.trci linhas a respeito do nosso pro
nunciamento. Em seguida o Senador Benjamim Farah; traz _três li
nhas a respeito. O Senador Hugo Ramos: quatro linhas a respeito. 
Senador Marcos Freire: quatro linhas a rC:s"perto. 

Ocupa em seguida a tribuna o Senador Helvídio Nunes; a rese· 
nha traz seis linhas a respeito. O Senador Helvfdio Nunes refutou o 
que ele considerou como críticas ao Presidente em exercfcio da Casa, 
contidas no pronunciamento do Senador Dirceu CardoSO~ 

O Senador Helvídio Nunes, novamente, explicou as razões por 
que a Maioria votava contra o projeto, lembrando que os Senadores 
Eurico Rezende e Jarbas Passarinho esgotaram o assunto com seus 
argumentos em contrário. 

Por fim, o Senador Osires Teixeira, -e cinco linhas são dedica
das ao Senador Osíres Teixeira -nem faz referência, não menciona 
a contestação que o nobre Senador Orestes Quércia fez e nem a do 
humilde Senador que ora ocupa esta tribuna. 

Portanto, Sr. Presidente, é parcial a resenha que o Senado 
Federal envia para os quatro cantos da Pâtria, relatando os traba
lhos daqui do Plenárío do Senado Federal. Não faz menção da 
refutação que nós fizemos, categórica e inciSivãmente, das iriCrC- -
pações que nos foram feitas e que não constam da resenha; como se 
nós ouvíssemos calados, genuflexos e contritos o pronunciamento-ôõ 
Horus olimpicus. Portanto, se para o Senador Osires Teixeira foram 
dedicadas cinco linhas da resenha, a nós, ambos do MDB, o Senador 
Orestes Quêrcia e o <;lenador Dirceu Cardoso, que refutaram categó
rica, brava e incisivamente, as increpações feitas em plenário, a Voz 
do Brasil não menciona nem o nome, nem que foram contra, nem 
que rebatemos, nem que tínhamos respondido as increpações feitas. 

Sr. Presidente, isto mostra a parcialidade da Voz do Brasil. Não 
trouxe outras reclamações anteriormente, porque estava esperando 
para que uma delas fosse mais evidente, mais categórica, mais taxati
va. Nem se mencionou o nome do nobre Senador Orestes Quércia, 
que, tão bravamente, categorizadamente e autorizadamente, rebateu 
as acusações que lhe foram feitas. Portanto, nos grandes quadrantes 
da Pát~ia, nos quatro cantos do território n"aciionill, -desde o 
Setentrião até o seu Extremo Meridional, todos ouviram que nós fo
mos chamados a atenção e, humildes, abaixamos o nosso pescoço e 
ouvimos a catilinãria contra nós. Nem um pronunciamento, nem 
uma queixa, nem um queixume. Fomos rebatidos sem que tivésse
mos tido a oportunidade de nos contrapor àquilo que se lançou 
contra nós. 

Sr. Presidente, fomos enforcados, ontem, o nobre Senador 
Orestes Quércia e eu, pela resenha da Voz do Brasil, lida na parte 
relativa aos trabalhos do Senado. E, se é que um Senador do MDB 
tem direito de reclamar; se ê que um Senador do MDB pode ter 
razões de queixas e ser atendido; se ê que tenho razões, quero ser 
".tendido. 

Assim, Sr. Presidente, é a reclamação que faço. E, em todas as 
sessões, no primeiro instante, na hora primeira - não quero deixar 
para nona nem para a undécima hora- quero trazer a minha recla
mação e quero que ela figure,- hoje, na Voz do Brasil - a reclama
ção que estou fazendo, da seriedade, da imparcialidade que a Voz do 
Brasil deve ter para com os Senadores. 

Foi parcial, não relatou a nossa contestação, não se referiu ao 
nosso nome, portanto, não é digna do nosso respeito a resenha da 
Voz do Brasil, lida, na noite de ontem, como resenha dos trabalhos 
do Senado Federal. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) - A Presidência vai 
solícitar à Secretaria de Divulgação que informe sobre a reclamação 
do nobre Senador Dirceu Cardoso. 
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Relativamente à matéria de tramitação dentro do processo que 
observa uma hora limitada, minutos limitados, para o Congresso 
Nacional, deve haver certa equanimidade na distfihllição de tempo e 
certos critérios de interesse do próprio Senado e da imagem do Sena
do. 

A Presidência, portanto, encaminhará à Secretaria de Divul
gação o pedido, para que informe devidamente e, depois, transmitirá 
ao nobre Senador essa inforinação. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Sr. Presidente, peço a 
palavra, ainda para uma reClamação. 

O SR. PRESIDENTE. (José Lindoso)- Concedo a Palavra ao 
Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para uma reclama
ção. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Fiz uma reclamação ao PreSidente do Senado, não foi ao 
Senador José Lindoso ou ao Governador José Lindoso. Fiz a recla
mação ao Presidente do Senado. E a reclamação foi a de que não se 
citou em uma linha- uma linha bastaria- que eu oli o nobre Sena
dor Orestes Qitéiciã., eU ou ele, havia contestado as acusações que ti
nham sido feitas. 

A reclamação, Sr. Presidente, é procedente - estou lendo aqui. 
Um papel que reclamei durante um mês e tanto, V. Ex• mandou 
para a Subsecretaria dos Trabalho:; Legislativos do Senado Federal 
e, sem me dar resposta alguma, fez a distribuição entre os Senadores 
desta resenha, mas a resposta não me foi dada. 

Aqueles que querem ser membros da Mesa têm de ter um 
pensamento: Quem não, quer ter aborrecimento, nem trabalho, não 
suba no patamar dessa Presidência. 

Sr. Presidente, eu reclamei, e V. Ex• disse que é questão de estu
do, das implicações, da quíntupla raiz da razão suficiente, mas não 
respondeu se minha reclamação era procedente ou improcedente, se 
mandava para a Subsecretaria de Estudos Filosóficos da Cadeira de 
Direito Parlamentar do Senado Federal. 

Então, dirigindo-me ao PrCsidente da Casa, ao Presidente de to
dos nós, quero que S. Ex~ diga se o Senador teve razão em formular 
a reclamação, ou não, se ela é improcedente, se é inepta ou perempta. 
Eu fiz a reclamação, citei o texto ou como dizemos no interior do 
Espírito Santo: matamos a cobra e mostramos o pau. - . 

Quero que V. Ex• diga se minha reclamação é procedente ou 
não, se tem razão ou não; depois, V. Ex~ pode encaminhar para 
qualquer Subsecretaria de estudos filosóficos, lingUísticos, filológi
cos ou de Qualquer natureza, mas quero, do Presidente ouvir a 
afirmação de que à palavra do Senador não se contrapõe outra pala
vra de outro órgão da Casa, salvo melhor ju[zo, salvo prova em 
contrário. (MuitO bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência já 
esclareceu ao Sr. Senador Dirceu Cardoso e ao Plenário que tomará 
as providências obtendo as informações do setor administrativo 
competente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, projeto 
que será lido pelo Sr. III-Secretário. 

t lido o segui!l.le: 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 60, DE 1978 

Modifica dispositivo da Lei nll 5.811, de 11 de outubro de 
1972, que "dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados 
nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinaçilio 
de petróleo, bem como no transporte de petróleo e seus deri
vados". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 111 O art. l'i' da Lei nll 5.811, de 11 de outubro de 1912, 
passa a vigorar com a seguinte redacão: 

.. Art. I' O regime de trabalho regulado nesta lei ê 
aplicável aos empregados que prestam serviços em atividades 

de exploração, produção, refinação de petróleo, na industria
lização do xisto, na indústria petroq.uímica, __ nõ .tr..ansporte de 
petróleo e seus derivado!> por meio de dutos, bem como em 
rebocadores que prestam serviços de apoio nessas ativi~ 

dades." 

Art. 211 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustiflcação 

O projeto ora oferecido à consideração da Casa visa, como se 
vê, acrescentar ao texto do art. 111 da Lei n9 5.811, de 11 de outubro 
de 1972, a expressão: "Bem como em rebocadores que prestam servi
ços de apoio nessas atividades". 

Com isto buscamos garantir, de modo expresso e induvidoso, ao 
pessoal com tarefas de apoio logístico ou sirriilar, em unidades mó
veis de perfuração ou exploração e transportes de petróleo, os 
mesmos direitos especiais assegUrados na reft!rida lei. 

Tais direitos dizem respeito mais diretamente a folgas, turnos e 
férias, que, como sabemos face às condições especiais em que as 
atividades são desempenhadas, gozam de garantias particulares de 
concessão que, talvez pOr isto mesmo. estão sendo negadas aos 
empregados em rebocadores. auando no desempenho de <ttividades 
de apoío em perfuração e exploração de petróleo na plataforma 
marítima de nosso litoral. 

As atividades sao semelhantes, não havendo, assim motivo para 
se fazer distinção. 

Sala das Sessões, 20 de abril de 1978.- Nelson Carneiro. 

LEG!SLAÇÀO CITADA 

LEI No 5.811- DE 11 DE OUTUBRO DE 1972 

Dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas atl
vidades de exploração, perfuração, produção e refinação de 
petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e 
transporte de petróleo e seus derivados por melo de dutos. 

. ....................................... ., .. ~ ........ · ... ·.·-~. 
Art. 111 O regime de trabalho regulado nesta lei é aplicável aos 

empregados que prestam serviços em atividades de exploração, 
perfuração, produção e refinação de petróleo, bem como na 
industrialização do xisto, na indústria petroquímica e no transporte 
de petróleo e seus derivados por meio de dutos. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Le"Kfslação 
Social.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto que acaba de 
ser lido será publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l'i'-Secretário. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 88, DE 1978 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 233, do Regimento Interno, requeiro a 

transcrição nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido no 
dia 18 do corrente, pelo General de Exêrcito, Ariel Pacca da Fonse
ca, Chefe do Estado Maior do Exército, na cerimônia de entrega das 
espadas aos 15 oficiais Generais de Brigada, promovidos em 31 de 
março, no Quartel General do Exército. 

Sala das Sessões, 19 de abril de 1978.- Lourival Baptlst•· 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O requerimento lido, 
nos termos do art. 233, § 19, do Regimento Interno, será submetido 
ao exame da Comissão Diretora. 

A Pres.idência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 
horas, no plenário ·da Câmara dos Deputados, destinada à aprecia~ 
ção dos Projetas de Decreto Legislativo nlls 14, 15 e 16, de 1978MCN. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador M"allro Be'nevides, pOr ces

são do nobre Senador Renato Franco. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Sis. SenadOres: 

O endividamento de muitos Estados e da quase totalidade dOs 
Municípios brasileiros tem sido abordado, vezes seguidas, nesta C na 
outra Casa do Congresso, sem ·que sejam adotadas mCdidas efetivas 
para reduzi-lo, fazendo-o comportar-se em níveis razoáveis, bem 
diversos dos em que atualmente se situa. 

Em 1975, o Senado, sob aplausos gerais, baixou a Resolução n~' 
62, que se inspírara em minuta de projeto enviado. pelo Poder 
Executivo, tornando mais rígidas as exigências para a concessão de 
empréstimos às Unidades Federadas e às suas respectivas comunas. 

Pretendia-se, assim, resguardar, sobretudo as Municipalidades, 
do crescente comprometimento de suas receitas com obras suntuâ
rias e, por isso, perfeitamente adiáveis, ao mesmo tempo em que a 
União era preservada de oferecer aval para a realização de tran
sacõesvultosas, no exterior. 

Ao tramitar a proposição que originou a Resoiução n9 62, as 
duas bancadas uniram-se em elogiável trabalho de cunho moraliza
dor, pondo fim às intermináveis .. elevaçÕes da dívida consolidada", 
pleiteadas com a única finalidade de aumentar as possibilidades de 
cada Edilidade na ábtenção de novos financiamentos. 

O impacto causado pela implantação daquelas drásticas dire-· 
trizes suscitou reação por parte de governadores e prefeitos, 
inconformados com o correto posicionamento assumido pelos 
membros desta Casa Legislativa. 

Não tardou, porém, a reformulação daquelas normas severas, 
em função do empenho dos interessados,levaiido-nos a um inexplicá
vel abrandamento dos requisitos estabelecidos, o que_ocorreu através 
da Rest;>lução n'>' 93, de outubro de 1976. 

Invalidava, desta forma, o próprio Senado o seu anterior e 
patriótico comportamento, cedendo às muitas solicitaÇõe·s·, num ano 
eleitoral em que as liberalidades marcam acentuadamente a ação dos 
governantes. 

Em razão disso, retornaram à nossa apreciaçãO, num crescendo 
inquietador, as postulações dos Estados e Municípios, sendo 
invariavelmente deferidas, porque instruídas dentro dos novos e 
benevolentes cânones que passaram a imperar em conseqUência da 
mencionada resolução. -- · 

Quem se detiver, SI-s. Senadores, num exame percuciente da lon
ga relação dos processos de interesse dos Estados e Municípios, aco
lhidos por este Plenário, ficará estarrecido_ com o monúinte das 
autorizações, que ascende a cifra astronômica. 

Compulsando-se o relatório apresentado pela Secretaria-Geral 
da Mesa, ao final da última Sessão Legislativa, constatar-se-á a 
amplitude do rol de tais autorizações, algumas delas concedidas, em 
um mesmo dia, a um único Estado ou Município por este Plenário! 

Custa crer que, neste processo de aberrante comprometimento, 
se achem envolvidos, diretamente, o Poder Executivo e o Senado Fe
deral,-pois se mantivennn coniventes· tfasistemâtica-de·concessão-do 
favor pleiteado: o primeiro, enviando a solicitação dO Estado ou 
Município; e o segundo, acolhendo-a de forma pronta e generosa. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concedo o 
aparte a V. Ex•. nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE} - A Liderança do MDB 
congratula-se com V. Ex• pela oportunidade de seu pro
nunciamento. Como Presidente da Corriissão de Economia desta 
Casa, trago um depoimento, em colaboração ao seu discurso: transi
tam, nesse órgão técnico do Senado, quase que aos borbotões, 
processos de autorização do aumento d'o montante da dívida conso
lidada dos Municípios e dos Estados. Esta é realmente- há poucos 
dias nos referíamos ao fato- uma verdadeira bomba de fC:ta.rdamen
to, que irá estourar mais cedo ou .nlais tarde. Ao mesmo tempo, há o 

reconhecimento, por parte da União, inclusive do Executivo, a que 
V. Ex• se refere, e deste Senado, da difícil situação financeira das 
Cónilinas brasileiras. A tudo isto acrescente-se o odioso ônus que 
esses financiamentos e empréstimos representam, sobretudo nas 
receitas municipais, pois logicamente, além das amortizações, dos 
juros, vêm taXas de todo o tipo e a ·inevítâve1 correc;ãO monetária, cO
brada em tais bases, que o que vai acontecer, daqui a alguns anos, é 
que· a maioria dos Municípios não vai ter como saldar esses débitos 
quue estamos autorizando. Dir-se-â: "e por que, então, O Senado, 
que já está sendo advertido, os aprova?" Pelo simples fato de que as 
finanças dos Municípios estã()_ exangues. Reconhecemos a pre
cariedade da situação das nossas Comunas. Por conseguin~_ .... ante~ 
que a bombã. estoure, impõe-se seja reformulado o sistema tributâ
rio, de tal forma que se possa fortalecer as finanças dos Municípios, 
porque sem estes é quase balela falar em autonomia municipal. Pa
rabéns a V. Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Agradeço a sua 
intervenção, nobre Senador Marcos Freire. V. Ex• traz, na condição 
de Presidente da Comissão de Economia, o testemunho de que essas 
liberalidades vão continuar a ocorrer nesta Casa, a não ser que se 
adotem, aqui, providências drásticas e enérgicas, no sentido de se evi
tar essa concessão ilimitada de autorizações para que Estados e 
M uniclpios prossigam contraindo emprêstimos no País e no Ex.terioZ.. 

Sr. -Presidente, record.o que, na Comissão de Economia, regis
trou-se, certa vez, acalorado debate em torno de empréstimo 
pleiteado por uma Prefeitura do interior de São Paulo. 

O Senador Franco Montara tentava. convencer os seus pares 
naquele órgão técnico quantO à evidente impossibilídade de a Pre
feitura solver, nas condições indicadas, o vultoso empréstimo que 
desejava. 

Não prevaleceram os seus argumentos, pois até o Banco Central 
foi instado a manifestai--se para assegurar que a capacidade de endi
vidamento não se exaurira ainda·, apesar dos empréstíinõs anteriór~ 
mente contraídos. 

Sabe-se, agora- e a Imprensa divulgou o fato- que o sucessor 
daquele prefeito, também pertencente à ARENA, acha-se 3. braças 
com enormes dificuldades de ordem financeira, atribuídas ao seu 
antecessor, responsável por uma .. gestão calamitosa". 

É o que se lê, por exemplo, na edição de 13 do corrente, de O 
Estado de S. Paulo: 

"RETIDA OUTRA PARCELA DO !CM DEJUNDIAI" 
.. Ao mesmo tempo em que o BANESPA repetia a opera~ 

ção da semana passada, retendo ontem mais uma parcela da 
Prefeitura de Jundiaí, referente à quota do ICM para paga
mento das dívidas do Município, contraídas na administra
ção anterior, o Vereador Ariovaldo Alves, do MDB, afirma
va na Câmara que "teme "até por uma intervenção federã.l caso · 
providências não sejam tOmadas para resolver a atual situa
ção de insolvência da Prefeitura". O Vereador quer iniciar 
um movimento para levar no mínimo 30 representantes do 
Município a Brasília para um ençontro com autoridades 
federais e pedir auxílio para o reescalonamento das dívidas 
assumidas pela Prefeitura. 

O ponto de vista do ·vereador coincide com o do Senador 
Franco Montoro que critiCou esta semana no Senado a 
medida adotada pelo BANESPA retendo quotas do ICM 
pert'encentes ao Munícípío. Para Montara, que combatera a 
concessão de financiamentos- a Jutidiaí quando a PrefeitUra 
adotou sua política de endividamento, essa medida ~ institu~ 
cionat "pois o próprio Tribunal Federal 3.ss'im já considerou 
a não liberação de parcela de ·impostos devidos aos MuniCí~ 
pios." 

O BANESPA comunicou à Prefeitura que reteve mais 
uma parcela do ICM, agora no valor de Cr$ 2.391.360,57, 
como parte do pagamento da dívida contraída com o BNB. 
do qual é agente financeiro. Na semana passada já fora retidã 
outra quota. Um dos problemas ligados· a essa política de 
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endividamento foi resolvido pela Prefeitura: a Caixa Econô
mica Estadual concordou em dar maior prazo para paga
mento do empréstimo de 93 milhões de cruzeiros concedidos 
para aplicação no serviço de pavimentação. As maiores dí
vidas, no entanto, foram contraídas junto ao Banco do Brasil 
e BNH, para obras viárias e de saneamento. Com o Banco do 
Brasil a Prefeitura leln compromis:;os vencidos de 239 mi
lhões de cruzeiros, com o BNH, de 213 milhões. No total, as 
dívidas do Municípío, coiit-]Uros e cOÍ'reções, jâ se aproxi
mam dos 600 milhões de cruzeiros." 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com todo 
prazer, nobre Senador Ja:rbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Muito obrigado, 
nobre Senador Mauro Benevides. Vejo que V. Ex• está tratando do 
problema pertinente ao empréstimo à Prefeítura de Jundiilí, qUê aqui 
foi discutido, até veementemente, durante a tramitação no Con
gresso. Apenas hâ um fato que não chego a considerar reparo ao dis
curso de V. Ex• mas que constituiria, para a intelig~ncia de V. Ex•, 
uma observação digna de atenção. :B que, quando esses documentos 
chegam à Comissão de Economia, à Q.ual pertenci,- e dã.- qual· sóU 
suplente agora, eles vêm instruídos por info!mação da árCa cconô
rnica do Governo, que estuda qual a situação de débito presente do 
Município, qual a capacidade de absorção da dívida e, conseqüente
mente, do pagamento, sem o que o BanCo Central e outras entidades 
correlatas não dariam o seu .. aprovo" a esta solicitação que fica, 
nestes casos, pendente de autorização do Senado. De modo que, 
somente por um erro de administração é possível admitir que fique o 
Município inadimplente, urna vez que toda essa visualização do que 
pode ocorrer nos próximos anos vem perfeitamente mensurado num 
estudo feito pelos técnicos do Conselho de Desenvolvimento Econõ
mico, oil da área monetária do Governo. Vejo que V. Ex• se refere 
que a administração anterior estaria inadimplente, por isso, então, os 
Bancos, como o BANESPA e outros, estariam tomando parte das 
garantias. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Certo. Ro· 
tendo as cotas do ICM. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) - De modo que não 
se trata propriamente de um erro do Senado. Não seria o caso do 
Senado errar em concordar com isso, sim, porque o Senado, C1Il pri
meiro lugar, não tem, a despeito do brilhantismo dos seus presi
dentes de Comissão de Economia e dos seus membros efetivos, hoje, 
não tem os meios necessãrios para conhecer, com exatidão, os dados 
contábeis, e os conhece por recebê-los das autoridades correspon~ 
dentes do Executivo. Mas não é erro do Senado, quando ele está no 
exercício do seu dever, ou da sua prerrogativa, ao conceder a 
autorização. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Muito grato a 
V. Ex• nobre Senador Jarbas Passarinho. Devo destacar, para seu 
conhecimento e da Casa, que a menção de Jundia[ foi apenas em fun
ção de haver sido, o processo respectivo, aquele de tramitação mais 
rumorosa nesta Casa, suscitarido acesos debates, que se transplan
taram para a grande imprensa, continuando esta, effi fu-nção da res
sonância anterior-. -a registrar as ocorrêncías verificadas naquela 
Prefeitura paulista. Ainda mais porque o sucessor do Prefeito que 
solicitou o empréstimo ao Poder Executivo, - e o Seriado, baseado 
naquelas informações que instruíram o processo, resolveu defcbri-lo 
-, pretende levar o seu antecessor ao julgamento do Judiciârio para 
uma prestação correta dos recursos recolhidos. Mas apenas é uma 
menção a um único caso, porque o meu objetivo maior é exatamente 
resguardar o Senado de increpações que poderão ser suscitadas no 
futuro, em razão desse nosso posicionamento. E V. Ex• e a Casa 
verão, logo mais, que me proponho a formalizar uma sugestão, no 

termo do meu pronunciamento, que seria o avigoramento da Resolu
ção n~' 62, aquela mesma que aqui foi saudada, com a maior euforia, 
pelas bancadas do Movimento Democrático Brasileiro e da Aliança 
Renovadora Nacional. 

O Sr. Dirced Cardoso (MDB- ES)- V. Ex• me permite um 
aparte'? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Mauro 
Benevides, como sempre V. Ex• trata do assunto com profundidade, 
autoridade e mestria. V. Ex• se recorda que na Comissão de Constitui
ção e Justiça, a Bancada do MDB se ergeu contra esse pedido de 
empréstimo do Município de Jundiaí, que V. Ex• pinçou, no sCu 
pronunciamento.-Recordo·me de que isso foi no ano passado, e c:iue 
a nossa Bancada se insurgiu, porque, inclusive, o Banco Central 
informara que o Município de Jundiaf havia ultrapassado até o 
percentual do endividamento. Mas, mesmo assim, o Senado -
concedeu, aprovou o empréstimo, contra o voto da Bancada do 
MDB. E o que ê de se lamentar: o prefeito que no seu plano preten
dia fazer obras de águas e esgotos do Municfpio, fez foi uma avenida 
monumental que ninguém-- usã hoje, ·que está fora da circulação 
natural da Cidade. Gastou todo dinheiro neste empreendimento 
m-o"numental, iluminado à luz de mercúrio. Daí o erro em que incor
reu o Senado, aprovando um emprêstimo, quando até o Banco Cen
tral havia informado que o município já havia ultrapassado a 
capacidade de (mdividamento; assim mesmo foi concedido o 
empréstimo. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a 
V. Ex', nobre Senador Dirceu Cardoso, que, com o seu aparte, 
propiCiou maiores e mais lúcidos esclarecimentos e dados sobre:: eSse 
tema, que trago, hoje, a debate, no Senado Federal. 

O Sr. Orestes Quêrcia (MDB- SP)- Permite V. Ex• um apar-
te'? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) -Ouço o nobre 
Senador Orestes Quêrcia. · 

O Sr. Orestes Quêrcia (MDB- SP)- Vou tentar ser râpidO, 
nobre Senador Mauro Benevides, para salientar um- aspecto inipor- -
tante. O empréstimo, que seria a consolidação de todos os emprésti
mos àquela Prefeitura, foi um emprêstimo politico. Houve pressão 
da Maioria, nesta Casa, para aprovar um empréstimo político que 
nós, Senadores de São Paulo, este que fala e o Senador Franco 
Montara, tentamos obstaculizar, naquele momento, porque 
conhecíamos a Cidade de Jundiaí, sabíamos que na realidade a 
grande obra que foi feita e lembrada pelo Senador Dirceu Cardoso, 
de regularização de um leito de rio, na realidade foi feita uma 
avenida imensa, que ê uma autêntica estrada ,de onça, porque 
ninguém utiliza aquela obra monumental, caríssima, que sacrifica 
hoje o povo de Jundiaí. E V. Ex• lembra que o Prefeito atu8.1 quer 
atê processar o Prefeito anterior. O anterior era da ARENA, o atual 
tambêm é da ARENA. Veja V. Ex' o que ocorreu em Jundiai, o 
sacrifício que o povo daquele município estâ a suportar e suportará~ 
porque esta Casa se rendeu à exigência política e, através do voto · 
maciço de sua maioria, deu um empréstimo que não devia ter dado a 
um prefeito que não merecia. 

. O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço a 
V. Ex•, nobre Senador Orestes Quércia, que aqui, realmente, se tem 
preocupado com este problema e, na oportunidade da apreciação do 
caso de Jundiaí, procurou defender os cofres daquela edilidade, que 
não suportariam mais esse ónus representado pelo empréstimo que o 
Senado concedeu. 

Concedo, agora, o aparte ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Realmente, V. Ex• faz 
muito bem em invocar o escandaloso empréstimo concedido ao -
Município de Jundiaí. Todos os Deputados de São Paulo protesta-
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ram contra esse empréstimo, até mesmo os da ARENA, e neste Sena
do se levantaram os nossos representantes, Senador Franco Monta
ra e o Senador Orestes Quércia, que é de Campinas, município 
vizinho a Jundiaí. Se não me falha a memória, foi um empréstimo de 
400 milhões de cruzeiros, para' um municipio cuja arrecadação estava 
em torno de 100 milhões anuais. Coino um _município que arrecada 
100 milhões pode fazer um emprêstinio de 400 milhões? E a um 
prefeito cujo mandato estã a extinguir! Na próxima semana, o 
Senador Jarbas Passarinho, com aquela inteligência que Deus lhe 
deu, certamente vai trazer aqui uma porção de dicionários, inclusive 
o Larousse, para expliçar que hâ certos emprE:stimos que não são 
bem empréstimos, que o empréstimo feito através da ARENA é um 
empréstimo cOrreto, perfeito e, portanto, pode ser concedido 
sempre. Mas, a contestação veio _de um prefeito também da 
ARENA, que estã levando o caso ao Judiciário. Nós não somos 
Governo, mas estamos aqui zelando pelo erário público. S preciso 
que a Nação tome conhecimento disto. Toda vez que se fala em 
MDB, este partido que é um espantalho da ARENA, dizem que não 
temos maturidade para o Governo. Eu não tenho, realmente, 
nenhuma ambição, em termos de cargos governamentais, nunca tive, 
mas estamos aqui em uma linha de frente zelando pelo erário 
público, erário muitas vezes menosprezado por aqueles que têm 
obrigação de defendê-lo. Por isso, quero congratular-me com V. Ex• 
quando traz esse caso para câ. E a ARENA, o Governo e o povo 
brasileiro, todos podem contar conosco na defesa das instituições, 
mas também na defesa do dinheiro público, que é o suor, o sacrifício, 
o sangue da grande família brasileira. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Benjamim Farah, V. Ex• verá, no curso do meu pronunciamento, 
que me proponho a um objetivo maior, que é exatamentc- e V. Ex• 
entendeu ~ o de resguardar o interesse dos municípios e dos 
Estados, situando bem o Senado Federal diante dessa,s solicitações. 
O fato de haver essa referência expressa ao Município de Jundiai, eu 
tentei explicar quando respondi ao aparte do nobre Senador Jarbas 
Passarinho. Era exatamente porque, em torno desse processo, 
registraram-se, nesta CaSa, debates acalorados, com ampla resso
nância na imprensa brasileira. 

Entretanto no final do meu discurso, V. Ex• c a Casa verão que 
vou apresentar uma sugestão para a qual espero contar com a soli
dariedade das duas ilibadas representações partidárias. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso 
prazer, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Creia que lastimo 
estar a interromper o discurso de V. Ex.•, mas diante do conteúdo 
dos apartes que V. Ex• recebeu de membros da bancada de seu parti
do, nesta Casa, e da forma_ pela qual V. Ex• colheu esses aparteS, sin
to-me na obrigação de lhe pedir um novo esclarecimento. Em pri
meiro lugar, para protestar, da maneira mais veemente, contra uma 
qualificação, para mim surpreendente, vinda de quem veio, que é do 
nobre Senador Benjamim Farah, que é um homem de extrema lhane
za e um cavalheiro no trato nesta Casa. No entanto, S. Ex• acaba de 

-epontar a nós, membros da Maioria, de termos favorecido um escan· 
daloso empréstimo político. Ora, S. Ext naturalmente não meditou 
bem o alcance do insulto que nos faz, quando diz que nós admitimos 
aqui um escândalo, praticamos um escândalo, patrocinamos um 
escândalo. E apenas S. Ex• e os membros do MDB, que são, esses 
sim, intocâveis na sua dignidade, são as vestais desta Casa, estes, en
tão, forain os defensores da dignidade contra o escândalo. Ora, isso é 
absolutamente um despautério. Eu provaria a V. Ex• e a qualquer 
membro desta Casa que passaram dezenas de processos semelhantes 
pela Comissão de Economia. V. Ex• sabe disso. .. " 

.:· O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Perfeitamente! 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- E o nobre Senador 
Marcos Freire, que era membro da Comissão de Economia e hoje é o 
seu ilustre Presidente, sabe disso. Nós sempre nos queixamos que 
nós, como Senadores, tínhamos uma pequena margem, uma peque
na faixa de capacidade de apreciação. Nós tlnhamos, evidentemente, 
que nos louvar nas informações dos órgãos técnicos da República. E 
esses órgãos técnicos são, a bem dizer, apOlíticos ou apartidârios, 
porque eles se baseiam, inclusive, nos membros do Ministério -da 
Fazenda e de outros órgãos da Administração da Repíi.blica. Portan· 
to, considerar que fomos patrocinadores de um empr~stimo- escan
daloso, a mim me parece que não tenha sido uma expressão feliz de 
um homem que, aqui, nos trata a todos com a maior lhaneza, que é o 
nobre Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ext um 
aparte, nobre Senador Mauro Benevides? 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Creio que V. Ex•, 
nobre Senador Mauro Benevides, não me cassou a palavra. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) - Absolutamen
te. Pode V. Ex• continuar com a palavra e, depois, concederei o apar
te ao nobre Senad_or Benjamim Farah. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Agradeço. Ape
nas, gostaria de colaborar com o seu discurso e procurar ser mais bre
ve. Não interromperei mais e, se houver oportunidade, depois dis
cutirei o assunto. E fora de qualquer dúvida que, quando o nobre Se
nador Dirceu Cardoso trouxe-à baila o problema do endividamento, 
S. Ex• mostrou o que a lei exige. O Senado só considera esses casos, 
os outros são automaticamente concedidos às prefeituras. Então, 
nós, como membros da bancada da Comissão de Economia, tivemos 
oportunidade de ter o mesmo pensamento dos Senadores do MDB. 
Achamos, em conjunto, que o Senado estava mal qualificado, mal 
preparado para a apreciação desse proJeto. E, no entanto, posso afir
mar a V. Ex• que o caso de J undiaí não foi o único; nem antes, nem 
depois deixou de h a ver casos iguais. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Jarbas Passarinho, V. Ex~ constatarã- e creio que o nobre Senador 
Benjamim Farah o farâ da 'mesma maneira - que no término do 
meu discurso, apresentarei uma sugestão que vai como que significar 
o termo dessa prodigalidade com que tem atuado o Senado Federal, 
em função das diretrizes legais imperantes. Irei propor - e vou 
antecipar a minha sugestão - nada mais nada menos do que o res
tabelecimento da Resolução nQ 62. Mas, para que isso ocorra, em 
função de preceito constitucional, terá que ser enviada uma proposta 
de alteração pelo Poder Executivo, e então esta Casa - acredito -
com ação conjunta das duas Representações da ARENA e do MDB, 
haverá de acolher tal proposta e, conseqUentemente, estabelecer 
normas rigidas e severas para disciplinar a concessão desses emprésti
mos a Estados e a municípios. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência comuni
ca a V. Ex• que só dispõe de 5 minutos para concluir seu discurso. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE) - Nobre Presi
dente, pediria apenas que V. Ex• me permitisse concC:der um aparte 
ao Senador Benjamim Farah, que insistiu e. inclusive foi citado pelo 
Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- V. Ex• tem o tempo 
hábil de permitir o aparte; estou simplesmente colaborando com 
V. Ex•, alertando-o de que seu tempo regimental se extinguirá den
tro de 5 minutos. 
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) --'- Certo, Sr. 
Presidente. Concederei o' aparte aO nobre Senador BeriJamim Farah 
e tentarei ultimar o meu discurso, dentro do prazo regimental. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ) -Quero, antes- de mais 
nada, agradecer a maneira fidalgà co~o se pronunciou, aqui, o 
nobre Senador Jarbas Passarinho, que é uma das criaturas que mais 
admiro. Citei o nome dele, porque queria ouvi-lo; ele sempre tem 
uma palavra esclarecedora. Quando ele não pode esclarecer, traz o 
dicionãrio e nos convence através do .. pai dos burros", que é o 
dicionãrio. Mir.s, quero dize1 a V. Ex" que o empréstimo, aqui; foi 
violentamente combatido por nós. O MDB não aprovou. Esse 
empréstimo foi aprovado pela ARENA, que é Maioria; a Maioria é 
para essas coisas. Estamos aqui Votando um projeto do nobre 
Senador Itamar FrancO, sobre a cadeira de Direitos Humanos 
Fundamentais e a ARENA não comparece, bate em retirada, fica 
ausente. Mas para votar um projeto dessa natureza, um empréstimo 
abominãvel, irregular, um empréstimo condenado pelos Deputados 
e Senadores dos dois partidos que representam São Paulo, condena
do pela impret;tsa, condenado pelo Banco Central. Esse empréstimo 
foi concedido com o apoio maciço da ARENA. O nObre Senador 
Paulo Brossard já havia orientado o Senado da República a respeito 
desses empréstimos que levam sempre a chancela do Senado. Então 
o Senado precisa ter mais cuidado com esses empréstimOs. Por isso, 
quero agradecer a V. Ex" e também à maneira fidalga com que o 
Senador J arbas Passarinho se referiu à minha pessoa. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço ao 
eminente Senador Benjamim Farah, sua nova intervenção, que 
incorporo ao meu modesto discurso.-

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Concederei, 
nobre Senador Itamar Franco, ao Senador Heitor Dias que ante
dormente o havia solicitado. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, ninguém 
pode dizer mal dos propósitos que animam V. Ex", nõ- que diz 
respeito ao projeto que irá apresentar. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E deve dizer bem! 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) -Apenas a discussão por 
certa parte do MDB foi mal colocada. Muitos aqui se valeram da 
memória falha para relembrar o projeto de Jundiaí. O Senador 
Benjamim Farah fixou em quatrocentos milhões e que a Prefeitura 
não rendia cem. S. Ex .. está completamente equivocado. 1:: um lapso 
de memória. Também S. Ex• colocou mal o problema quando 
declarou que o MDB- só o MDB :--é que está a def~_d~r o erário, 
o dinheiro do povo, porque os prefeitos da ARENA e todos os 
demais elementos da ARENA, naturalmente, estão a esbanjá-lo. 
Não é verdade, merece o nosso protesto! E tem mais, os jornais, tam· 
bém, a todo instante, estão a anunciar as malversações feitas por 
elementos do M:bB. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Heitor Dias, V. Ex", atento ao meu pronunciamento, haverá de me 
fazer justiça, pois- estou Pretendendo situã~lo numa faixa bem supo 

rior ·àquela dãs siglas partidárias. (Muito beml) _A menção à 
Prefeitura de Jundia( e a circunstância de os seus Prefeitos, o anterior 
e o atual, serem da Aliança Renovadora Nacional é mera coincidên~ 
cia. Apenas foi um fato rumoroso, discutido acaioradainente nesta 
Casa e registrado, ainda agora, com ênfase especial pela grande 
imprensa brasileira. Não fora isso, neril sequer essC e-xemplo teria eu 
trazido para o bojo do meu pronunciamento, porque realmente dese

jo enquadrálo naquela faixa de tese elevada e patriótica, qual a de 
preservar o Senado e o Poder Executivo de uma imagem desfavorâ~ 
· vel diante da opinião pública do País. · · 

9 Sr. Pau_lo Brossard (MDB- RS)- E_q C&tâ fazendo com o 
maior brilhantismo e propriedade. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Muito grato, 
eminente Líder Paulo Brossard. 

Sr. Presidente, pediria a V. Ex~ para conceder o àparte ão 
Senador Itamar FrancO, que há algum tempO O-havia-Solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Observo a V. E•• que 
já não dispõe de tempo regimental. ConcC:do a V. Ex" três minutos 
para terminar o seu discurso. ' 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG)- Nobre Senador Mauro 
Benevides, quero deixar o aspecto setorial de Jundiaí para dizer da 
importância do pronunciamento de V. Ex• nesta tarde. Não apenas 
para que o Senado volte a adotar a Resolução nt 62, mas 
principalmente para chamar a atenção dO porqu(disso, em relação 
aos Estados e Municípios. Hã hoje neste País ·o planejamento 
sistematizado a nível federal. Os Municípios brasileiros estão 
empobrecidos, vivem praticamente de receitas transferidas. Há unia 
necessidade de uma reformulação, tanto no camPo municipal como 
no campo estadual face à política governamental deste Pafs. Era o 
aparte que desejava dar a V. Ex" · 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a 
V, Ex•, nobre Senador Itamar Franco. Gostaria imensamente...:_ se 
o Presidente a isso me autorizasse - de continuar debatendo com os 
eminentes Senadores desta Casa Lâzaro Barboza, Paulo Brossard, 
Helvfdio Nunes, que me têm solicitado apartes, na tarde de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindos o) - V. Ex• niio poderli 
mais conceder apartes, pois, não dispõe de tempo regimental. Solici
to que conclua o seu discurso. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Procurarei 
concluir, Sr. Presidente. 

Ao iniciar-se a presente Sessão Legislativa, volta o Senado a 
apreciar, com a mesma magnanimidade, mlicitai;ões para a elevação 
da dívida consolidada, abrindo, com isso, claras perspectivas para a 
continuidade do processo de endividamento das Municipalidades. 

Para que os Srs. Senadores e a opinião pública brasileira tenham 
uma idéia do que representaram, somente em 1977, as autorizações 
expedidas _por esta Casa, dispus-me a relacioná·las, da forma scguin· 
te, limitando-ine a informar o nome dos beneficiáriOs, ·o inontante" do 
compromisso e a Resolução que o aprovou: 

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS, EMPREST!MOS OU FINANCIAMEN
TOS EXTERNOS E ELEVAÇJO DO MONTANTE DA DIVIDA CONSOLIDADA DOS ESTADOS EMUNIC!PIOS BRASILEIC 
ROS. 

01. ESTADO DO ACRE 
a. Elevação do Montante da Divida Consolidada: 

a. I- Rio Branco . , .. _ .................................•..... ~· .•.••...• 
Total Geral: 

Governo do Estado .......•.•.•..•..•••...••••.•..•.•.••.•.• 
Municípios ..................•.......................... · · · 

Total •••• o ••••••••••••••••• o ••••••••• o •••••• o •••• o. o. o •• 

Cr$ 
19.240.632,00 

19.240.632,00 
19.240.632,00 

(resolução n• 122(77) 
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02. ESTADOOEALAGOAS 

a. Elevação do Montante da Dívida Cônsolldada: 

a.l - Governo do Estado 
a.2 - Governo do Estado 

Total Geral: 
Governo do Estado .......... , ......... , •.. ,_ .,_ •....•...•..•.•.. 
Municípios ...........•.........•... ~- .•..•.•.•.........••... 

Total •••••• , ••••.•.••••.••••••••••••••••• o •••••••••••••• 

b. Operações de Ct-édito Internas: 
b.l -Governo do Estado: 

b.t.a - Fundação de Saúde e Serviço Social do Estado de Alagoas 
Total Geral: 

Governo do Estado .............•.•...•..•.•.•...•..••... o 

Municípios .......................... o ••••••••••••••••••• 

Total • o o o. o ••••••••••••••••••• o o •••••• , ••• o ••••••••• 

03. ESTADO DO AMAZONAS 
a. Operações de Empréstimo Externo: 

a. I -Governo do Estado (destinado à pavimentação da rodovia AM..QlO 
(Manaus-Itacoatiara) .•............................. ~·-· •.••.••• 
TOtal Geral: 

Governo do Estado , ... , ... -. ·~ -.-...... , ............•.••••••.•.• 
Municípios ........ , •..........•.........•..•.•••..•.•.•.•..... 

Total .•••••• o ••• o. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b. Elevação do Montante da Dívida Consolidada: 

b.l- Manaus ..............•••••.•....••.•.•..•.•.•.••.•.••.•...•..•.. 
b.2- Manaus ........•......... , .....•...•••.•..•......•.••.•...•..... 

Total Geral: 
Governo do Estado .•......... _ ...•......••..••.•.•..•...•.•••. 
Municípios .......... -......•.•..•••.•..•...••.•.••..•..•..•.. 

Total •••.•• , ..•••• o. o ••• o o •• o •••••••••••••••••••• o •••••• 

04. ESTADO DA BAHIA 
a. Operações de Crédito Interno: 

Cr$ 
21.776.197,00 
7.574.997,00 

29.351.194,00 

29.351.194,00 

8.280.000,00 

8.280.000,00 

8.280o000,00 

uss 

15,000,000.00 

15,000,000.00 

15,000,000o00 

Cr$ 
14.480.000,00 
7.098.139,00 

21.578.139,00 
21.578.139,00 

Cr$ 

Abril del978 

(Resolução n• 29 /77) 
(Resolução n~' 114/77) 

(Resolução n•l40/77) 

(Resolução n• 146/77) 

(Resolução n•74/77) 
(Resolução n• 81 /77) 

a. I -Governo -do Estado ...... , .•.• ~·-·; .......••.•••.••••....•.•.•...•• 63.396.000,00 (Resolução n'll3f77) 
Total Geral: 

Governo do Estado ..•.....•.. o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Municípios . , , ....•..... , .•.......... , .•.•. ·-· ••.•...••..•••.• 
Total •.•.••••••••• o o •••• o •••••••••••••••••.•• o ••••••••••• 

b. Operações de empréstimo externo: 

63.396.000,00 

63.396.000,00 
USS 

b, 1 -Governo do Estado {destinado ao financiamento de segmentos da rodo
via BR-415, Vitória da Conquista-Ilhéus) , .... , ...............•... 
Total Geral: 

20,000,000.00 (Resolução o•ll0/77) 

Governo do Estado ..•........... , ••....•.•.• , ......••..••. ~ . . 20,000,000.00 

Municípios ....... ····················-·····~················, ~· 
Total •.•.••.•••••• o. o ••• o ••••••••••••• o·-·. o •••• o........ 20,000,000.00 

c. Elevação do Montante da Dívida Consolidada: 

c.l-Camaçari .......•.........•.•..•• -..••...•..•.•.• : .•.• ~··········· 
Total Geral: 

Governo do Estado . " .............••.•.••...••.••.....•••..•.. 
Municípios .... , . , , .....• , •.. ·-· ••.•...•.•......•.•.....••.•.. 

Total •••.••.•.••••• o •••••••••••• o •••• o. o •••••••••••••••• -

OS. ESTADODOCEARÁ 
a. Operações de Crédito Interno: 

Cr$ 
!40.527.000,00 

140.527.000,00 
140.527.000,00 

Cr$ 

(Resolução n• 37 f77) 

a. I- Governo do Estado ...... o ................................ "........ 25.000.000,00 (Resolução nl' 5/77) 
Órgão Creditício ....... -... , .. , .............................. _ ... ·---~--·--- ." Caixa Econômica Federal 
Total Geral: 

Governo do Estado ................•...........•...........•.. 25.000-000,00 
Municípios . , .................. , ..•••...••.•••.•••.•....••••.•• 

Total .•••••.•.••.•••••• o •••• o •••••••••••• ·-· ••••••••••••• 25.000.000,00 



Abril de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo II) 

b. Elevação do Montante d:ll: Dr vida Consolldad:11:: 
b.l - Governo do Estado ...... ~ •••.••••.•••. -·-·"• ..•.•..••..•••.•.•.•••• 
b.2- Fortaleza ........• ~ •.•••.••.•. ~--·· ··~-~------- • •••..•.•..••••....• 
b.3- Fortaleza .. ,_, ...•...•.••.•••••.•..•.••••...••.•.•••••••••.•.••.•. 
b.4- Boa Viagem: 

Serviço de Assistência Médica de Boa Viagem .....•....•..•.••.•...• 
Total Geral: 

Governo do Estado ........••..••• ,_ ·-~ ••••.•••.•••••.••••••... 
Municípios ........................ ~--·- ....... ~ ..••••.•...••... 

Total •.••••••.••••••••••• , ••••••••••••••••••• , ••••••.••• 
c. Elevação do Montute da Drvtda Consolidada Interna: 

c.l-Fortaleza ·····················-·····---·-·--···················~··· 
Total Geral; 

Governo do Estado ................................................. . 
Municípios . , . , ....•..•.... ···~· ~···-··-· ••...•••...•..••..•..•• 

Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

06. ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
a. Operações de Crédito Interno: 

a. I - Línhares .....•...•••..•...•.••. ~ .••• -··-· ·-·-· •••••......•••••..•• 
Total Geral: 

Governo do Estado ....••••.•. ·- -·----------- ................... - ••..••. 

Municípios ...•.. ············~···-·-·········-·-··············· 
Total •••• o .......... , .. o. o .... o ... o .. , .... ,., .. o ...... o. 

07. ESTADODEGOIÁS 
a. Elevação do Montante da Dfvida Consolid1da: 

a.l - Governo do Estado ......• ~ .•••.• ~ .•. ~. ·-~"' _ .••••.••.•.••.••••••••. 
<~..2- Governo do Estado ....... _ .••••. ·~- ·-~-~---~··-~· .•••..•••.••. ~ .•.• 

Total Geral: 
Governo do Estado .....•..•.•.••••. ·-~ •••••••.•.••..••.••.•••• 
Municípios .....••...•••.•.••••. ~ .-..................... o •••••• 

Total o, ••••• , ••• , •••• , •••• , ••••••••••••• , ••••••••••••••• 

08. ESTADO DO MARANHÃO 
a. Elevação do Montante da Dívida Consolidada: 

a.l - Governo do Êstado ............................................... . 
Total Geral: 

Governo do Estado ..... o •••••• ,..,_,·-·· ••.•• ·~ •••••••••••••••••• 

M unicfpios .............•••••.••.•• ~---·-·~--· .•.••• o ••••••.•••••• 

Total •••••.••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••• 

09. ESTADODOMATÜGROSSO 
a. Operações de Crédito Interno: 

a.l - Governo do Estado .....•...•••..••..•.•••••••••.•••••.•••••..••.• 
a.2 - Governo do Estado: 

a.2.1- Universidade Estadual de Mato Grosso ..•..•.•.••••...•..•. 
(Obtido junto a CEF.) 

a.3- Itaporã .•.•...•..•....• ~~ .••.•.••.• o ............................ ~ •• 

a.4- Maracajú ...•.•...••....•....•.•.•• ·-. -~···~- •...••...••••.•.•• 
Total Geral: 

Governo do Estado ......•.••.• ~ .• ·--·--· •.•..•.••••.••.•...••. 
Municípios ......••..••...•••..•.••••.•••••••...••.•.••.•.•.• 

Total •••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 
b. Elevação do Montante da Dfvida Consolidada: 

b.l - Governo do Estado: 
Universidade Estadual de Mato Grosso ........................... . 

b.2- Ponta Porã ........•..••...•....••••.•. ~-. ~ .••••••..••••..•..•••.. 
b.3 - Três Lagoas ......... _, •. _, .••••...•• --. •. ~ .••••••••••..••..••.••.. o •• 

b.4- Iguatemi ...•. ···-·· .................................................. . 
b.5-Cainpo0rande ·············o~·-···-~··~·-····-·o•······o········· 

Total Geral: 
Governo do Estado .......••••.••••• ·~ •• o •••••••••••••••.•••••• 

Municípios ..........•.••••••.••.•••••••••••.••.••. -••.•••.••.•• 
Total ••••••••••••••• , ••••••• , • , ••••••••• , •• , •••••• , ••••• 

18.846.074,00 
1.340.106,51 
1.592.106,00 

453.700,00 

18.846.074,00 
3.386.804,51 

22.232.878,51 

22.693.000,00 

22.693.000,00 
22.693.000,00 

Cr$ 
7.520.647,74 

7.520.647. 74 
7.520.647,74 

Cr$ 
130.000.000,00 
14.650.575,00 

144.650.575,00 

144.650.575,00 

Cr$ 
77.500.000,00 

77.500.000,00 

-
77.500.000,00 

Cr$ 
296.888.980,00 

2.995.735,20 

12.000.000,00 
17.629.224,00 

299.884.715,20 
29.629.224,00 

329.513.939,20 

750.000,00 
15.0ll.076,00 
7.000.000,00 

18.520.060,00 
292.245.000,00 

750.000,00 
332.776.136,00 
333.526.136,00 

Sexta-feira 21 1537 

(Resolução n• 88/77) 
(Resolução n9 83/77) 

(Resolução n• 104/77) 

(Resolução n• 92/77) 

(Resolução n• 143/77) 

(Resolução n•l39/77) 

(Resolução n•l3(77) 
(Resolução n• 98(77) 

(Resolução n• 119/77) 

(ResoluÇAo nQ-148/77) 

(Resolução n• 32/77) 

(Resolução n• 100/77) 
(Resolução n•I01(77) 

(Resolução n• 142/77) 
(Resolução n9 33/77) 
(Resolução n• 59 (71) 
(Resolução n• 61/77) 
(Resolução n• 80(77) 
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c. Elevação do Montante da Dívida Consolidada Interna: 
c.l-Angêlica ......... -.. ~- .............................••............ 
c.2 - Bonito .....•... , ... _ ............................................ . 

Total Geral: 
Governo do Estado -~~· ........... , ... , ......... , .••.... , ..... . 
Municípios ... ~· .......................•............•.....•.. 

Total •••.••••.•.•••••••.••••••.••••• o ••••••••••••••••• o. 

10. ESTADO DE MINAS GERAIS 
a. Operações de Empréstimo Ex temo: 

a.l -Governo do Estado (destinado a complementar programa de investi-
mentos) . '.''' .. ' .... ',_,_,.'.r o.'.' ••••••••••••••••••••••• ' ••••• 

Total Geral: 
Governo do Estado .. ~ .............................•.......... 
Municípios ................................•....•.. , ........ . 

Total •••••• o o.·-·. o. o • o •• o • o o ••• o. o o ••• o ••••••••••• o ••••• 

b. Elevação do Montante da Divida Consolidada: 

b.I-GovernodoEstado ............. -.-.-· ..•.......................•.... 
b.2- Governo do Estado .................................•...•.••...•.. 
b.3- Juiz de Fora .......•...•.............. -._.. ............•....••...... 
b.4- Belo Horizonte ..................... ,_,. ,_ ......................... . 

Total Geral: 
Governo do Estado ..........•... , • ·-· .•.• o •• ·-o-o. o ••••••••••••• 

Municípios ............. o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total • o. o •• o o ••• o o •••• o •••••••••••• , •••••••••••••••••• o. 

c. Operações de Crédito Interno: 
c. I - Governo do Estado ...................••............. , .•.•...••.•. 

(Obtido junto a CEF .) 
c.2 - Contagem .......................... -· ,_ ........................... . 
c.3 - Araxâ ...............•.. -•...................................•.... 

Total Geral: 
Governo do Estado ...................•.....•.........•...•.•. 
Municípios ......... _ .. ,_, ............................•......... 

Total • o o •• o ••••••••••••••••••• o •••• o •••••••••••••••••••• 

li. ESTADO DO PARÁ 
a. Elevação do Montante da Dívida Consolidada: 

a.l -Governo do Estado ............................... , ................. . 
Total Geral: 

Governo do Estado ..................... -..................... . 
Municípios ... , ............................................. . 

Total .• o ••• o ••••• o •••••• o •• o •••••••• o ••••••••••••••••••• 

b. Operações de Crédito Interno: 
b.l- Governo do Estado ........................... -.. -................. . 
b.2- Governo do Estado 
b.3- Governo do Estado 

Total Geral: 
Governo do Estado ........................... , ....•...•...... 
Municípios ............ -.......... _, ......•....••.•••..• , ••..•. 

Total o ••••• o o ••••• o •••••••••••••••••••• o •••••••••••••••• 

12. ESTADO DA PARAIBA 
a. Elevação do Montante da Dfvida Consolidada: 

a.l -Governo do Estado 

Total Geral: 
Governo do Estado ...............•..........••............... 
Municípios .................•....•....•......••...••.•.•..... 

Total o. o •• o ••••• o o. o •••••••••• o •••••••••••••••••••• ,, ••• 

1.000.000,00 
6.500.000,00 

7.500.000,00 . 
7.500.000,00 

uss 

50,000,000.00 

50,000,000.00 

SO,OOO,OOOoOO 

Cr$ 
111.000.000,00 

I 8.590.050,00 
349.479.200,00 

43.096.000,00 

129.590.050,00 
392.575.200,00 
522.165.250,00 

12.807.857,00 

11.526.727,60 
988.000,00 

12.807.857,00 
12.514.727,60 
25.322.584,60 

Cr$ 
187.582.324,00 

187.582.324,00 

187.582.324,00 

49.997.836,00 
7.557.179,00 

20.000.000,00 

77.555.015,00 

77.555.015,00 

Cr$ 
50.000.000,00 

50.000_000,00 

50.000.000,00 

Abril de 1978 

(Resolução n• 107 !77) 
(Resolução n9 132/77} 

(Resolução n• 41 /71) 

(Resolução n• 56/77) 
(Resolução n• 91 /77) 
(Resolução n• 76/77) 

(Resolução n• 133 f77) 

(Resolução n• 3 /77) 

(Resolução n• 123/71) 
(Resolução n• 124/77) 

(Resolução n• 86/77) 

(Resolução n• 6/77) 
(Resolução n• 7 /77) 

(Resolução n• 97 /77) 

(Resolução n' 54/77} 



Abril de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) 

b. · Operaeões de Crédito Interno: 
b.l '--Governo do Estado .... , ...........••••...•.....•..••.•••..•..•... 
b.2- João Pessoa .................•.•••...••..•.•• ·~ ...•.••..•...•.... 

Total Geral: 
Governo do Estado .......... , ...•.•.• -~· •....•••....•.....•.• 
M unicípi.os .......•...•..•••..••..•••••.•.....•...•.....••.•• 

Total • , •.••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••• , •••••• 

13. ESTADO DO PARANÁ 

a. Operações de Empréstimo Externo: 

a. l - Governo do Estado ...............•. , .•....•.••.•.• _, ••.......••... 
Total Geral: 

Governo do Estado .........................•...........•..... 
Municípios ....................•.•...•....•.••. --...•••.••••••• 

Total .•..••••••••••••••••••••••.••••.•.•••••••••••••.••. 

b. Operações de Crédito Interno: 

b.l - Governo do Estado: 
Fundação Universidade Estadual de Maringá ............•.......... 

b.2- Foz de Iguaçu (junto ao Banco do Estado do Paranâ) ................. . 
b.3- Reserva .............. , ........•••..•..•.•.••••••••...........•.. 
b.4- Bandeirantes: 

Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Mencghel . , ............... . 
Total Geral: 

Governo do Estado .............• , .....•••.......•..••••••.•.. 
Municipios ................•...••••.•.•.•.......•.••...••••.• 

Total ................................................. .. 

~· Elevaçio do Montante da Dívida Consolidada: 
c.l - Governo do Estado .................••......•.....•.•............. 
c.2- Terra Boa ..................................•.................•.. 
c.3- Maringá ............•........................................... 
c.4 - Maringá ........................•..........•....••..... , ..•..... 
c.S-Cambé ......•...............•.•.............•....•.............. 
c.6- São João do lvaí ... ,_, ..................•..•...•................... 
c.7- Faxinai .........................•........•.....•................. 
c.S- Barbosa Ferraz ................. -•..••....••••.• ·-·· .. -.••.•......... 
c.9 - Rio Branco do Sul ..............•..•••.•.•.......•.•.•............ 
c.IO- Marechal Cândido Rondon ...................................... . 

Total Geral: 
Governo do Estado .........•...............•...........•..... 
Municfpios . , .....................•................•...•..... 

Total •••.•.••.• , •••• , • , ••.• , ••••. , •••••.••.• , •.••..••••• 

d. Elevação do Montante da Dívida Consolidada Interna: 
d.l -Governo do Estado .....••.....•...............•••. _ ...•..•••..••.•• 

Governo do Estado ................................... -~ .•• ~ .• 
Municípios , ............. ·~-··-·. ,_, ,_, ....••.....•.....•..•••.•. 

Total o •••• o •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• 

14. ESTADO DE PERNAMBUCO 

a. Operações de Crédito Interno: 

a.l - Governo do Estado ..............•...• ~ .....••...•..•....•...•.•.. 
a.2- Governo do Estado .............. ,_, ·-·--·-·-~~·-------- .••.•..•...•....••••. 

(Secretaria de Justiça) 
a.3- Governo do Estado ........ , •.......• , _ ____,._, •. ~··~· ••• -~·. ·-· •.•.•••••. 
a.4 - Governo do Estado ..... , ....••..••.•..•.•••••••..•••••••••••.••.. 

Total Geral: 
Governo do Estado ............................. ·~ ..••......•. 
Município ...........•......•••...••.•..••.....•...•••.••..•• 

Total • o ••••••••••••••••••••• , •••••••••• o ••••• , •••••••••• 

4.916.835,00 
223.958.547,90 

4.916.835,00 
223.958.547,90 
228.875.382,90 

US$ 
55,000,000.00 

55,000,000.00 

55,000,000.00 

c~ 

45.000.000,00 
119.999.932,05 

5.826.050,00 

13.000.000,00 

45.000.000,00 
138.825.982,05 
183.825.982,05 

6.363.000,00 
1.707.900,00 

10.100.199,05 
90.174.074,64 
10.100.199,05 
2.664.193,28 
4.657.107,79 
4.884.388,10 
6.538.123,65 

18.326.433,50 

6.363.000,00 
149.152.619,06 
155.515.619,06 

13.694.000,00 
13.694.000,00 

13.694.000,00 

c~ 
52.950.000,00 
30.000.000,00 

375.550.216,57 
10.656.457,00 

469.156.673,57 

469.156.673,57 

Sexta-feira 21 1539 

(Resolução n• 108/77) 
(Resolução n'i' 126/77) 

(Resolução n• 50 /77) 

(Resolução n• 127/77) 
(Resolução n• 4/77) 

(Resolução n• 136/77) 

(Resolução n• 87/77) 

(Resolução n~' 77 /77) 
(Resolução n• 14/77) 
(Resolução n• 42/77) 
(Resolução n• 62/77) 
(Resolução n• 68/77) 
(Resolução n• 69/77) 
(Resolução n• 72/77) 
(Resolução n• 75/77) 
(Resolução n• 84/77) 
(Resolução n• 90/77) 

(Resolução n• 111/77) 

(Resolução n• 31/77) 
(Resolução n• 96/77) 

(Resolução n• 109/77) 
(Resolução n•ll2/77) 
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b. Elevação do Montante da Dfvida Consolidada: 
b.l -Governo do Estado .................. ,_, ~-· .••.•...••.•.••.•.•.••••• 
b.2- Governo do Estado ........••....•.•.• ··-·-· ..• ~·- .•.••••.•....• ·~ .• 
b.3- Recife .....•.....•.•.•...••.•.•••.•••••.•.••••.•.••....••..••••• 
b.4- São Lourenço da Mata ..........•.•...•••••.•...•..••...•.••...•.• 
b.S.....: Jaboatão .................•..•....•.••••••••.•.•••..••...•..•.•.• 

Total Geral: 
Governo do Estado ..............•..• ~ .••.•.•..•••.••••••••... 
Municípios .........•.• ·-·-~-------.................... -. -..••.•..•..•... 

Total ••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••.• 

IS. ESTAD0DOPIAUI 

a. Elevaçio do Montante da Drvlda Consolidada Interna: 

a.l- Governo do Estado .......•. ·-·· ·-··--·-·-·· ••.•••..•.•.••.•..•.•.••.•• 
Total Geral: 

Governo do Estado ....•.•..•• ,_,. ····--· ...•••••.•••••.•.••.••• 
Municipios ..........•..•.••••••..•...•••• ···-·· ..••.•••.•..•.• 

Total ••••••••••. , •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 

b. Elevação do Montante da Dfvlda Consolidada: 
b.l - Teresina ...... ,_, ..•• ·-·-· •• -~-------. ·-· .............................. . 
b.2- Teresina ...... , ...•••..•.••••• ·~ •..••.•.•••....•.•••••...•..•.•. 

Total Gerai: 
Governo do Estado ..........• ·-· ...•••.••...•.••...•••..••••.. 
Municipios ........••.••• -·~--·-·· .••••.••.•.•.•••••.•••.•..• 

Total •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 

16. ESTADODORIOGRANDEDONORTE 

a. Elevaçio do Montante da Dfvlda Consolidada: 

a.l - Governo do Esta dó .........•••••••...••.•••••••••••.•.••.•.•• ~ •.• 
a.2-Natal .....................•..•.•••••.•••••.••••..•.•.••••.•••••• 

Total Geral: 
GOverno do Estado ................•..•.. _ .• ~ .•.••.•.•..•.•.•.. 
Municípios ... , .. , , ... , . ·-· ·-· •-r-• ·-··-· •••••••• ·-· ••••••••• ~ •••••• 

Total •••• , •.••••.•.•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • 

17. ESTADODORJOGRANDEDOSUL 

a. Operações de Empréstimo Externo: 

28.550.000,00 
120.000.000,00 
20.000.000,00 

522.100,00 
340.270.000,00 

148.550.000.00 
360.792.100,00 
509.342.100,00 

CrS 
80.000.000,00 

80.000.000,00. 

80.000.000,00 

3.220.000,00 
2.645.000,00 

5.865.000,00 
5.865.000,00 

CrS 
37.404.100,00 

2.553.035,60 

37.404.100,00 
2.553.035,60 

39.957.135,60 

uss 

Abritde 1978 

(Resolução n\'1 36J77) 
(Resolução n• 78 f77) 
(Resolução n• 40 f77) 
(Resolução n• 79 f77) 

(Resolução n•l41f77) 

(Resolução n• 106/77) 

(Resolução n• 53 f77) 
(Resolução n• 57 /77) 

(Resolução n• 45 f77) 
(Resolução n• 67 /77) 

a.l -Governo do Estado ..•......... , , •..••.••.•..•..•....•...••.•.•..• 20,000,000.00 (Resolução n• 147 f77) 

(Para ser aplicado no Programa Rodoviário do Estado.) 

Total Geral: 
Governo do Estado ................•.••••.••••.••.•...••...•.• 
Municípios ................••..•.• ·-· •••.••••.••.•.••.•.••.•.. 

Total •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b. -Operações de Crédito Interno: 

b.l-Governo do Estado 
b.2- Governo do Estado 

Total Geral: 

20,000,000.00 

20,000,000.00 

Ct$ 
352.735.000,00 

35.000.000,00 

Governo do Estado ...........••...•....•..•.•••• ·-·-·.......... 387.735.000,00 
Municípios ...........•...••••.•.••.•.••...•..••••••...••.... 

Total • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 387.735.000,00 

c. Elevaçio do Montante da Dfvida Consolidada; 

c.l - Governo do Estado ..•......•..•..••.•.••••.••••.•• 4 • o •••••••••••• 

Total Geral: 
Governo do Estado .........•...••...•..• o •••••••• ~ ••••••••••• 

Municípios ... , .•. , ...•....••••.•.••••.••••.•.••. ··-· ••••• ~-· .• 

52.560.842,00 

52.560.842,00 

(Resolução n•ll5f77) 
(Resolúção n•ll6/77) 

(Resolução n• 46/77) 
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18. ESTADO DO RIO DEJANElRO 

a. Elevação do Montante da Divida Consolidada: 

a.l - Governo do Estado ..•••.•...••..•.•••.....•..•••••.•.••..•.••..•• 
a.2- Rio de Janeiro 
a.3- Rio de Janeiro , .................... r•-· ...••••••••• -.~ .-•••••••••••• 

Total Geral: 
Governo do Estado ......................... ~ ....•............ 
Municípios ...............................•.................. 

Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b. Operações de Crédito Interno: 

b.l - Petrópolis (obtido junto à Caixa Econômica FedCralj 
Tora.l Geral: 

Governo do Estado ............... _ ...... ~-·-·-· .....•.•.•....•... 
Municípios ..• ,_, ..•...••. , ··-· ••....••. ····~--··~·· ......•.•.•.• 

Total ••••••.•.••.•••••••• , ................... , ••••.•••••• 

,19. ESTADODESANTACATARINA 

a. Operações de Empréstimo Externo: 

a.l -Governo do Estado .- ....................•....•.........•.....••... 
(Destinado à obras rodoviârias.) 
Total Geral: 

Governo do Estado ......•..........• _ •..•..............•...... 
Municípios ..••...........•...... r• •••••••••••••••••••••••••• 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••.•.•.• 

b. Operações de Crédito Interno: 

b.l -Governo do Estado ..............................•.•..•..•. , .•.•.•• 
b.2 - Governo do Estado: 

PROCAPE--- Programa Especial de Apoio à Capitalização de Em
presas (vinculadas à Secretaria da Fazenda do Estado de Santa 
Catarina) ....................................................•. 

b.3- Lauro MUller: 
Hospital Municipal Henrique Lage (obtido j~nto à Caix.a Econó-
mica Federal) ....•••............•.....•..••.•.•.....•• 
Total Geral: 

Governo do Estado . , ......•.............................. , ... 
Municípios ...................... , ....•••........•..•......•. 

Total .•.••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•. 

c. Elevação do Montante da Dívida Consolidada: 
c.l - Governo do Estado ..........................•...•.••............. 
c.2 - Governo do Estado ...........•.........•.•.••••.•.•.....•.•...... 

c.3-Joinville ···································~~···-·-················· 
Total Geral: 

GoVerno do Estado ...............• , , .•.•..•......•....•..•••. 
Municípios ....•....•..................... ~ .................•. 

Total •••• o •••••• o ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• 

d. E1evaçilo do Montante da Dívida Consolidada Interna: 
d.l - Governo do Estado .............. _ .... _, ........................... . 
d.2- Florianópolis ... _ .........................•. -..................... . 

Total Geral: 
Governo do Estado ......... , ....... -.. ,_, ..................... . 
Municípios ................ , .........•......•...•..•.••...... 

Total •••• o o •• o. o o ••• o o •••••••••••••••••••••••••• o ••••••• 

C>$ 
600.000.000,00 
200.000.000,00 

88.800.000,00 

600.000.000,00 
288.800.000,00 
888.800.000,00 

7.135.000,00 

7.335.000,00 
7.335.000,00 

uss 
50,000,000.00 

50,000,000.00 

50,000,000.00 

C>$ 
13.921.00,00 

4.004.100,00 

1.080.000,00 

17,925.100,00 
1.080.000,00 

19.00S.100,00 

100.000.000,00 
5.800.000,00 

15.024.869,00 

105.8QO.OOO,OO 
15.024.869,00 

120.824.869,00 

50.000.000,00 
9.922.000,00 

50.000.000,00 
9.922.000,00 

S9.922.000,00 

Sexta-feira 21 1541 

(Resolução n• 30/77) 
(Resolução n• 35/77) 

-(Resolução n• 38/77) 

(Resolução n• 12/77) 

(Resolução n'i' 23 /77) 

(Resolução n• 117/77) 

(Resolução n• 85/77) 

(Resolução nQ 103/77) 

(Resolução n• 28/77) 
(Resolução n• 118/77) 
(Resolução n• 39/77) 

(Resoluçilo n• 21/77) 
(Resolução n• 144/77) 
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20. ESTADODESÃOPAULO 

a. Operações de Empréstimo Externo: 

a. I - GOverno do Estado (para aplicação na Companhia do Metropolitano de 
São Paulo- METRO) ......... • ............................... .. 

a.2- Governo do Estado (para aplicação na Linha Leste-Oeste da Com-
panhia do Metropolitano de São Paulo- METRO) ................ . 

a.3 -São Paulo (para aplicação na Linha Centro-Oeste da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo- METRO) ......................... . 
Total Geral: 

Governo do Estado ..... _, ..................••.•....•••...•..•. 
Municípios .......• _ .• - --·- ••• ~- ...•.••....••......•.••..••• -

Total •.•••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••.• · • • • • · • 

b. Elevação do Montante da Dívida Consolidada: 

b.l -Governo do Estado ..........•• ~ ..•..• ~ .• ~ ..•• ~ .•••..•... ~ ...••• ~. ~ 
b.2- Governo do Estado .......... ~ ...••..... ~~ ... ~ ~ ••• » ••••••••••••••• 

b.3 -Governo do Estado: 
Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista- SUDELPA 

b.4 - São José da Bela Vista .........•.•.• ~ ••.•.••......•.•.•....••...... 
b.S- SãO José dos Campos .............•.••.•••...•........•...••...... 
b.6- Santa Cruz do Rio Pardo ...... _ ... ·-· .•••••..•.•...••.•.••.. ~--. .....• 
b.7 -Ibaté ........................................ ,-,, ............... . 
b.8-Mauâ ············~···· ...................... ----.__.~•·········; •... ; ..•. 
b.9-PortoFeliz ....•. -.........•..•.•.••••••....• ~···········-~······· 
b.IO- São Joaquim da Barra ......•• ~ .•••.•• ···-·---· •.••••.••...•..•.••. 
b.ll-CapãoBonito ..................................................... . 
b.l2-0cauçu ......•....••.•.••••.••.•.••.•• -.6························ 
b.l3- GUarufhoS ...•....... ~· ..•... • -.·:·:~ .. , ••.•.. ..................... 
b.l4- Vârzea Paulista ......•....•... -.-.,. -·-· -~- ...•.•...••...•.••.. -~. ~-. 
b.l5-Santos .......................... ~ .......................... · .•... 

b.I6-:--Barretos -·······························~~·-····~~-~·············· 
b.I7-SãoPaulo ··········-~····-----.-.--·~ ..... -.- .•.•••.•• .;;: •.•.•••....•.. 

b.l8-SãoPaulo ·············•·.···········-············~·-············ 
Total Geral: 

US$ 

20,000,000.00 

30,000,000.00 

100,000,000.00 

50,000,000.00 
100,000,000.00 
150,000,000.00 

Cr$ 
136.374.000,00 

1.000.000.000,00 

69.854.000,00 
1.030.400,00 

25.000.000,00 
3.368.500,00 
1.313.400,00 

35.687.800,00 
1.463.800,00 
4.000.000,00 
2.000.000,00 

. ~~ 3;1.9.400,00 
47.300.000,00 
4.822.000,00 

34.564.618,40 
I. 752.204,65 

131.649.460,00 
738.359.000,00 

Governo do Estado ..................................... ·-·.... 1.206.228.000,00 
Municfpios .................. , ...... -·· _.... ... .. .. .. . .. .. .. . . 1.032.640.~83,05 

Total • • • . . • . • • • • . • . • • • • • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • 2.238.868.583,05 

c. Elevação do Montante da Drvlda Consolidada Interna: 

c. I- São Paulo ._ ............. -...••...•. -~ .••.....••.•.•.•..•....•••••.. 
c.2- Sertãozinho .. ~; ........••. d •••••••• ·~ ••••••••••••••••••••••••••• •• 

c.3 -São José do Rio Preto .... , ... d ••••• ·-··· ··~ ••••••• -•••••••••••••••• 
Total Geral: 

Governo do Estado 

1.596.530.816,65 
5.886.365,10 

22.357.238,18 

Municípios ............... ~ ........... ~-..................... 1-624.774.419,93 
Total .. • • . • • .. .. • .. • • . .. .. .. • .. .. • .. .. .. • • ... . .. .. .. • .. • 1.624.774.419,93 

d. Operações de Crédito Interno: 

d.l - Governo do Estado: 
Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo ........ . 

d.2 - Bragança Paulista .................. ~- ~ -~ ·~-~ .•.• , . , :.. .••....••...... 

d.3 -Santos ... ·-······ ·······~-·-·-· ···-·•·-••·-----·····-·--·········· ..•••• ; 
d.4-Cubatão ···············-~-~-.................. -•..•••• : ...• ~--······ 
d.5- lndaiatuba .. _ ....•.. ~ ............................................. . 
d.6- Presidente Prudente: 

Departamento de Água e Esgoto do Município ........•.•....•..••.. 
Total Geral: 

Governo dO Estado .... ~ ...•• 4 ··-------4 . .-..................... . 
M unicípiós , .......•..••••.•....•••••••• ~ ••••.• -_- ....•...•.•.• 

Total •••..•. , •••••••.•••••••••••••••••••••••.••••.•.•••• 

1.425.000.000,00 
22.931.036,20 
28.225.127,00 
23.375.991,41 

6.461.054,60 

1.306.529,00 

I.425.ooo.ooo;oo 
82.299.838,21 

1.507.299.838,21 

Abril de 1978 

(Resolução n• 82/77) 

(Resolução n9145/17) 

(Resolução n• 149/77) 

(Resolução n" 20 f77) 
(Resolução n9 70/77) 

(Resolução n• 71/77) 
(Rcsoluçao n• 11 f71) 
(Resolução n• 10f77) 
(Resolução n• 16/77) 
(Resolução n• 17 /77) 
(ResoluÇão n9 18/77) 
(Reso!uçllo n• 19/11) 
(Resolução n• 29/77) 
(Resolução n• 25 f11) 
(Resolução n9 26/77) 
(Resolução n9 51 jn) 
(Resolução n• 63J77) 
(Resolução n• 73 /77) 
(Resolução n• 89 f11) 

(Resolução n• 129 f77) 
(Resolução n• 130/77) 

(Resolução n• 128/77) 
(Resolução n• 131/77) 
(Resolução n• 134 f77) 

(Resolução n• 125f77) 
(Resolução n• 2/77) 

(Resolução n• 121/77) 
(Resolução n• 135/77) 
(Resolução nl' 138/77) 

(Resolução n• 99/77) 



Abril de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) 

21. ESTADODESERGIPE 

a. Operações de Crédito Interno: 

a.l- Governo do Estado .............. -•..... : ................... -~-· ... . 
a.2- Aracajú , ....... -................•..•.• ~- .•...•....• , ......•...... _ .. 

Total Geral: 
Governo do Estado ........... ~ ....•..•......•.... : : ...••...•• 
Municípios ....................... ..--~-·-· ••• -.••.•••••... __ ··-~~. 

Total •.•.•..•.•••••••••••.•.•••••••••••.•••••••••••.•.•• 

b. Elevação do Montante da Dívida Consolidada: 

b.I-Aracajú .................... -....•.•••.. -.- .• _ ...................... . 
b.2- Aracajú ................•.•.•....•. ···-·, ••... -. .•.....•..•••••.•.• 

Total Geral: 

GovernodoEstado ··················~·4··················4··· 
Municípios ..............•••••.• -~- ·- .k .•..•..•••.•.••..... 

Total •..••••••...•..•••••••••••••••.•••••••••••••.••••.•.••• 

c. EJevação do Montante da Divida CoD.!Iolidada Interna: 

c. I - Aracajú ........•.... , .... , ........•••.•.••. -...•.......•••.•..... 
Total Geral: 

Governo do Estado ............... , ....•........•.....••..•... 
Municípios ................•. -;-: ...•.... - .. -.- •••.• ·-· ..•..•••. 
Total •.•.•••. , •••••••••• o o. o •••••••••••••••• o ••••••••••••• o. 

Cr$ 
18.030.691,00 

199.233.000,00 

1&.030.691,00 
199.233.000,00 
217.263.691,00 

20-000.000,00 
9.500.000,00 

29.500.000,00 
29-500-000,00 

&.000.000,00 

8.000.000,00 
8-000-000,00 

Sexta-feira 21 1543 

(Resolução n• 27 /77) 
(Resolução n• 120/77) 

(Resolução n• 58/77) 
(Resolução n• 60f77) 

(Resolução n•I05j77) 

(*) Os dados utilizados para a confecção deste Quadro Demonstrativo foram retirados do Relatório da Presidência, da Secretariaw 
Geral da Mesa, referente aos trabalhos da 3• Sessão Legislativa Ordinária da 8• Legislatura. 

Os resultados totais e parciais foram obtidos através do somatório dos valores de cada atividade específica nos Estados e MUnicí
pios Brasileiros. 

Brasília, 17 de abril de 1978. 

Em 1978, lamentavelmente, tem continuidade, com o mesmo vulto, a concessão de autorizações, c_onforme se constata de 
levantamento que mandei proceder, na última semana: 

!.:.:~:~~-:=:·.~ ue·::::·.:~;c 

~-~ 

36/Ja F<!nt!..::cão :t::'oiv~~ 

sici..1:ié- ::::o:te.~ual 
é o r.o~<!=ir.~ 

.::~;::; G:;ve=r.c de ?St,.!!. 
é o '-!11: ?~rna:-.bu= 
co 

3Z/73 ;?ãt.:!.:n.;,. óo St:l 

P.:Oi'\rt:t:il 

•• 
CS:-l! 

CL:J-2:: 

·c::- 'li 
cc:r~t.a 

CE_-77 
CCJ-78 

~.:.13 

CCJ-14. 

C!:-'l9 
CCJ-50 

,. 
l/78 

7/78 

.U/'18 

2./78 

8/78 

Pa.:'" •1ua s.:;js: autorizada <: F.:~dação APROVADO 
~í~~si~aQe-tstcdual de Lonclrin~(PR) 09.03.78 
a :r2ali.z<>r operaçÕC!s de crédito, para 
O~! fi:1:> que c spe!cifica. 
(ÇI'$ 9(..COO.OCO,OO) 

?.::l!"il. qu•~ st.:::j<l. D.utcrizado o G'ovc-rno do A:'Ra'JACO 
Es::.ac!o Jc P(:rnilrnbuco. a :::eali_zar opere 0·1.04.78 
çõcs do cr.Sdi to, paro:!. o.<> flns que es= 
pecci..fi.c.~. {<.:rS 65.75!1. 073 ,00) 

Par.J. que S<ljo ;,utori:zeda ~ Pref«litura lJ?ROVADO 
?-::.mici?~l d.:! rStl.ma do Sul (1-:'l') oe. rc~ 12.04.78 
li:::ar O!'e~·,.J.r;Õas ae crédito, par.!!. os 
fins qt:.i.! ~spccificil. 
(C~·$ lt>.OO~.OOOrOC) 

Para •TJ.C seja a~,:.t.o:::izada ~ ?refeítura APROVADO 
~!unicipõ!l de Pclotas (RS) a realizar 09.03.78 
Ol•cr.eçõ.cs de crédito, paroe. os fins 
<:_!u;:, esr-ocifica.(Cr$ •l78.820.l31,02) 

Pa-re. que sc:l,.'l. <:.uto::izada a Prefeitu=a A?ROVAOO 
K--.:nicip;ü Ç,c Pin:.ti:\,ir.ga (S;?) a re.a.U 12~04.78 
z.r,r c.pa.raç5~s o!c =ãdi.t.o, part. oS 
fins c;:uc aspc>.c!fi<"4~ 
(cr$ 64S~OS.S,ll) 

R"ZS.Ct.\;ÇÃO 

m CCN 

002 l.::..·o"J~ n 
(r.9 1}07) 

OOl ~ 11.03. 7: 
(n9 007; 
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4lf7a 

t.2/7Z 

4.3/7t> 

.{.5/ib 

~5/78 

5.S/7S 

57/78 

53/72 

~~/78 

71/72 

72/15 

PA!t.O:CER 

"' 
CE--79 

CC.J-30 

Sê'..:-.t:.a fs.l:::-b~r.:l 
ê.'CcStotl 

CE-31 
CCJ-82 

Toleclo 

:-!ente Y.or 

CE-8:3 
cc.:r-M 

a::-.a 
CCJ'-42 

CJ.:-45 
CCJ-4:6 

o:.;!.:-43 
CCJ-44 

~""*-~.5ã"C ______ q:_~_a_ 

Ol:.r.da 

Grã.r.Ce;& 
Rios 

It~.:: 

CCJ-89 

c::-52 
CCJ-53 

C::-102 
CCJ"-103 

Governo do E:sta 
Co do !·1.3:::-.ln~:;.o-

Est-:!::tci!a de 
:,.:;:paz o 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

13/78 

U/78 

4/78 

6/78 

l6/78 

10/78 

17/7'8 

lS/78 .. 

P~r.:l. o::ue seja autorüar.!.,;. a Pre.feitur,;. AP~OVADO 
_,Kunid._r-<:>1 de<! Ror..donópolis (l-1T) a rea- 1LC4.78 
1izcr oper~çõas de crêdito, ?&ra os 
fins q:.lc e:!:p•2c-i fica. 
{C:$ lOO.úOO.VCO,OO) 

P<.'.rw. que scj.::t autoriz.:tda a Prefeitura AfROVADO 
i·!ü.r.icip<:.i de S.ant-.1 D.:irbara cl'Ceste U..O.J.78 
{SP) 1:1 rcaliz.•r op<fraçõcs da crêc!ito, 
pa:::-~ os Lins que cnpcci.fica. 
{Cr$ .J.~.56.40S,al) 

p,-,_;ra <!ue seja autori.:.:a.c!a a. Prc!ci.tt:ra APRCVAJ:O 
l·!u::.ic~p<:l de Valint:os [SP) a realizar 13.04. 78 
opcr:!ÇÔCS d~ crédito, para os fins 
que espec-ific-a. {Cr~ 13.785.824,00} 

P~ra qt:.t:: seja auto:::-i:.:aãa a :<>re:eitt:.ra APROVADO 
~luni.ci;n!l (!e Toledo {PR) a realizar 04.04.7(; 
operações de créCito,par~ os fins que 
CS?ec-iHca. {C.r* 13. 97tl.24<: ~00) 

Para que sc~n ~utori:.:ada a Prefeitura 
t-1U.'l.ici)?al Ce t1on.te t-:or {S?) a rea!i
zar opt!raçõcs ae crédito, pa::::-a o::: fins 
que e~pécifica. {Cr$ 1.127.799,75} 

'APROVADo 
28.03. 78 

P!.lra que sei.jã autorizaàa a Praíeitura AP~VADO 
Hunici?<ll Ce llatal {P.N) a ::ea1iz::r 04.(;4. 78 
O?craryÕcs êa crédito, para os ~1:-:.s 
que especifica. {Cr$ 35.00o.ooo,oor 

Para qc.c SUja a.u-::.orizaCn a Pref,:ütura APROVADO 
J.l!u.niciFa1 <.!.e: Arr:<r..I.Jw.í (t-:1'1 a realizar 11.0-1.78 
opernçõas de crLclito, para os fins 
que eSL)eci.:ica. (Cr$ 20.100.000,00} 

P<~::::a que seja. autorizac!a a Prcfeitt:ra APRQVJI.DO 
!·:uniciml.l de Olinda (I'!:) a realizar 28.03.78 
ope-raçÕes de cr;clito, para os !ins 
que especifica • .:crS 451.427 •. 915 ,.35) 

Par.:1. qu~ saj<:. autorizada a ?re:::eitu:-a APROVADO 
r-tunicip<ll de Cr,<tncles Rios {P'?.i a =~a- 12.04.. 7!1 
li::!ar O!ferações c1e crédi.t:>, para os-
fi::.s qcc es~ecifica. 
(Cr$ 8.230.•174,00) 

-!'.::.r<:. qcc seja <:~utorize.da a P::::ef.:!it~.:.ra .1\.PRCVAOO 
Io:J.:.nicip.::.l C!c I cu (SP) a realizar O?a- l.3.04. 7-B 
r.:1.~Õas de crédi~o, para os fins que 
especific~. 

Para qu~ saj~ autoriza~o o Caverno 
do EstaO:.:o ê.o l:a::"'nhão a ::ealizar =e 
racõcs <.1~ cr&clito, para os fi:-.s q7.:.ã 
esr;eci.fica. 

Par.:1. (jl!C St!ja actcr!.iaCa a Pre!cit~.:::::a 
J.:u:lici;_;n.l de L<t-:;:rctos (Sl') a reali:;:.ar 
opcrõ:.ÇC€:$ Ue credito, para a~ fins 
que cspocifica. 

Para que sc-ji autorizada a !?rcfa"itu::a · 
l-:ur:rici)?al tlc E~tânc.'la üe .l".I:l?~o {SPJ 
a re~liz.ar operações e~ ::::-édi_to para 
os fins que c~pecifica. 
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P.:.r:~c.:rP. 

"' 
RJ;St,;l..TAOO 

74/73 s~o José dos 
Ca.~;::>OS 

!'ara que scj.l auto:~;izae.a a Prefeitura 
l·llinici[Ja:!. de São José aos Canpos (S:?) 
a rc.?.lizllr•opcrações Ce crédito para 
cos fins {}Ut..: especifica. 

?.:r.ra <;ue seja au<;::orizil.da a Prcfeitl.:ri!:. 
N~niciu~l C.e Su.::~<l.ré (SP} a z:el!.lizar 
o~cra~Ocs de crédito para os fins 
que es:;.c:cifica. 

PAt::!C:S'i: 

t.• :;,s· :.oo .r:1 ~ .. 1 .... 
S/'!>tló !-~ •. 
{:-.9 225/iG 
-GG; na 
o::iO:!lr.U 

(V:.f!i;.: .... ? ., )<> t".'i~,. x-·· ., c~ '"''i"'"""' 
rW 6 •. -:.cv·~~ . .;j.c... 

P.::.r.:::. (_;'Jc o t:st.:::.do do r:ara.."':.~o po:;:sa 
~tratar operação exte:n~ na o~de~ de 
us~ l,7oo,ooo.oo {u~ mi~r.ao e s~teca~
tos~~~il dólares .::.r.:ericanos) p<lra o fim 
q:.ie cspzcifica. 

S/.!./7J p·· 
{:-.9 151/78 t 
r..a o::ig~:::) 

c:r-lo6 
Cc:T-107 

19/78 P.:tra (]>lC o i!:.;t.<l.o:'io C:o ?.:~r.:::-:.á po~:3a ~-~a ;.:>RC\."i>DO 
liznr opc.::nç5.o Ce err.prézt:.L-.o cxt.crnÕ OG.04.78 
no valor glo:Jal de tt":'.r:.t<:. ~ilhÕ:as d6 lô:3Chs. 
Cól.;~.::O's a~.icanos, par"' o fit:'l q1.:e es'
pecific<J.. 

Vê-se, assim, Sr. Presidente, que é imperiosa a alteração das nor
mas que disciplinam esta importante matéria. 

Entendo que, neste ano eleitoral, melhor seria, para resguardo 
do interesse público, que fosse revigorada a Resolução n'1 62 -
aquela mesma que, ao ser aprovada, mereceu encomiãsticas referên
cias de toda a Imprensa brasileira. 

Sabe-se, porque indiscutível, que a competência para legislar em 
torno do assunto é~ de conformidade com o texto constitucional, da 
responsabilidade do Senado Federal, mas por iniciaüVa do Pres-iden
te da Repúbtica. 

E no momento em que muitos dos eminentes membros desta 
Casa esperam alçar-se à governadoria de seus respectivos Estados
embora por um processo que não o enobrece - seria de rara oportu
nidade retornar-se àquele primitivo posicionamento que assinalou, 
em 75, a nossa atuação em defesa, sob esse aspecto, do interesse 
nacional. 

Daí o apelo que desejo formular diretamente ao Presidente Er
nesto Geisel- já que nos é-defesO, a nós, Semidores, propor formal

mente a alteração - no sentido de que envie à consideração desta 
Câmara Alta a solicitação legal adequada que assegure o restabeleci
mento, com a redação original, da Resolução n~' 62, a fim de fazer 
cessar a onda de empréstimos que tomou conta dos EStados e Muni
cípios brasileiros. 

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

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcos Freire, pela Liderança da Minoria. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Como Líder, pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A História registri-Cj_Ue, não raro, os moVimentos qué rompem a 
ordem constitucional provocam violências sem conta - -violência 
por parte dos vitoriosos, violência por parte dos vencidos. Por isso 
mesmo; o Movimento DemoCrático Brasileiro, logo que se consti
tuiu, após o Movimento de 64, atento à realidacle brasileira, testemu
nhando os atos de arbítrio e os atas de revolta daqueles atingidos pe
lo arbítrio, incluiu no seu programa partidário, como um dos itens 

básicos de nossa luta, a anistia ampla e total, conforme se vê na letra 
·e, item VI do nosso programa de ação no plano político. 

Ao longo de toda sua existência, através da Imprensa e nas tri
bunas parlamentares, o MDB tem procurado sensibilizar o Governo 
no sentido de que parta para esse ato de grandeza, visando a 
pacificar a Nação. 

No final da Sessão Legislativa, do ano passado, apresentando 
relatório ao Senado de viagem que fizemos à Europa, tivemos a 
oportunidade de registrar aqui o processo de redemocratização por 
que passava a Espanha; a Espanha que sofreu, na década de 30, uma 
guerra civil das mais violentas deste século, em que tanto sangue foi 
derra.mado, em que tantas vítimas foram levadas ao holocãusto, em 
que milhões de pessoas foram mortas ou feridas, em que a cultura foi 
espezinhada, inclusive com o assassínio de seus grandes poetas. 

Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, assinalâvamos, naque
le ensejo, que a Espanha, reencontrando-se com seus destinos, acaba
va de promulgar lei anistiando a todos aqueles que, dessa ou daquela 
maneira, haviam sido sujeitos passivos ou ativos da violência. Dizía
mos, inclusive, que a anistia ocorrida naquele país era ampla porque 
ela incluía até mesmo os próprios condenados por crimes políticos, 
mesmo de morte e, ao mesmo tempo, abrangia os delitos e faltas que 
pudessem haver cometido autoridades, funcionãrios ou agentes da 
ordem pública, por motivo ou ocasião da investigação de persegui
ção de a tos politicas ou contra o exercício dos direitos das pessoas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nós que fizemos aquele registro 
em relação ao grande país hispânico ·da Europa, não poderiamos 
siler:iciar quando a Imprensa Brasileira traz-nos, hoje, a notícia de 
que igual medida acaba de ser tomada pelo Chile. O Chile, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que foi a grande ferida aberta no 
continente americano, nesta década de 70; o Chile onde correu um 
mar.de sangue; o Chile, onde se perpetraram violências sem par, on
de o próprio Presidente da República tombou morto no seu Palácio 
Pr~sid~ncial, bombardeado pela aviação daquele País; o Chile, ·sr. 
Presidente, Srs. Senadores, do qual poderíamos dizer aquilo que o 
poeta jâ disse certa vez em relação à Espanha - o Chile "me dói." 

Pois bem, Sr. Presidente, inesperadamente, surpreendentemen
te, o Governo do Chile, que tem dado tantas demonstrações de 
intransigência, que ainda hã pouco no início de 1978 promoveu um 
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plebiscito - sem dúvida alguma, viciado como genuína manifesta
ção do povo - este mesmo Chile e o Governo ditatorial que lá 
impera, como que concordando para os anseios não apenas nacio
nais mas universais, surpreenderam o mundo com o grande gesto de 
anistia política. 

Aqui temos o jornal de hoje, em que está assinalado: 

Santiago - O Governo chileno concedeu anistia ampla 
a todas as_ pessoas condenadas por motivos políticos, as que 
estão detidas sem processo, as que tiveram penas comutadas 
e encontram-se banidas ou c:xiladas no exterior, as que por 
sofrerem perseguições políticas vivem atualmente na 
clandestinidade, e demais pessoas acusadas de violar ou 
infringir a Lei de Segurança Nacional e disposições do Esta
do de Sítio. 

Como se vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, até o Chile do gene
ral Pinochet jã entendeu que só se consegue superar as mágoas de 
uma nação, só se consegue tentar iuilr aqueles- que estão desunidos, 
inclusive aqueles que estão apontados como vencidos, atrav~ da 
anistia politica. Esta é a tese que o MDB tem defendido ao longo da 
sua existência. E. a essa altura, não mais apenas o MDB porque, a 
essa tese, se incorporaram setores vários da sociedade brasileira. 

Ainda no início deste ano, em fevereiro último, o assunto era 
apreciado pela Ordem dos Advogados do Brasil, que havia designa
do um conselheiro-relator para tratar da matéria. E o Dr. Aluísio 
Tavares Picanço, em 23 daquele mês, apresentava o seu parecer que, 
entre outras coisas, dizia: 

Dentro desta ordem de idéias, batalhando, como sempre 
batalhou, a Ordem dos Advogados do Brasil, por esse 
aprimoramento, nada mais justo do que, dentro deste 
princípio, propugne, também, pela '~Anistia Arilpla Geral e 
Irrestrita. 

Com ela, afirma, mais adiante, que: 

"Através dele é o próprio crime que fica em perpétuo es
quecimento." 

Sabemos todos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que anistia ê 
uma medida essencialmente política, inspirada nas conveniências do 
interesse coletivo. Não se pode considerá~ la, realmente, como um ato 
de clemência, nem uma manifestação propriamente de graça. Não é 
favor individual, nem benesse, mas é um ato de sabedoria po][tica, 
porque visa, sobretudo, razões de natureza política. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Ordem dos Advogados do Bra
sil, com toda a sua insuspeita autoridade, jâ tomou posir;ão a respei
to dessa tese. Ainda domingo passado, dia 16, através do Jornal do 
Brasil, o seu Presidente Raymundo Faoro, publicava longo artigo 
intitulado ''Revisão ou Anistia" - o qual pedimos fique fazendo 
parte deste pronunciamento, pela importância dos conceitos expendi
dos. Nessa oportunidade, ele procura mostrar que o que cabe no 
Brasil de hoje ê, realmente, a anistia e não a revisão. E com seus 
dotes de jurista emérito, ele mostra que a revisão é virtualmente 
inaplicável em nosso caso. Primeiro, porque, na maioria das ocorrên
cias de punições havidas, de sanções ditas revolucionárias, inexistiu o 
processo que caracterizasse o contraditório previsto em lei. 

Por outro lado, S. Ex' mostra a ínexistêricia de tipicidade para 
enquadrar a maioria dos a tos que provocaram odiosas sanções. 

Por fim, outro aspecto que nos parece de suma importância na 
exposição do Presidente da OAB ê que, se uma revísão pudesse 
lograr êxito, isso iritPiicaria em que: 

Cada uma das farpas que arrancar de si será lançada 
contra alguém, testemunha ou acusador, alguém provavel
mente fora do mundo dos vivos ou arrependido da má paixão 
de uma hora infeliz. 

Conclui o Presidente, perguntando: 

Seria socialmente conveniente que se revolvesse o passa
do. perturbando o esquecimento, para estéril e duvidoso 
ajuste de contas? 

Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a revisão não levará a 
nada. A revisão poderã levar à inocentação de alguns punidos, mas 
isso vai implicar na indicação de alguns culpados, quando comprova
do que o punido foi alguém que não deveria sê-lo. 

Por outro lado, defender a pura e simples revisão de processos 
cassatórios ou de suspensão de direitos políticos-, de demissões, de 
reformas ou de qualquer aplicação punitiva em servidores públicos, 
implicará em atribuir mais arbítrio a quem, no final, puniu arbitraria
mente. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não houve processo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE) -Não houve, como 
muito bem lembra o Líder do MDB, processo, não houve ato tipifica
do como delito, pelo menos em grande número de casos. Portanto, 
Sr. Presidente, o que pode unir este País é a anistia política. 

Agora mesmo, na semana passada, tomava posse o novo Presi
dente do Instituto dos Advogados do Brasil, o advogado Reynaldo 
de Souza Aguiar, o pronunciamento de S. Ex• sendo no mesmo 
sentido de Raymundo Faoro. Dizia ele: 

"A medida em que o tempo passa, o mais importante é o 
exame da decretação de uma anistia que venha, através do 
esquecimento, pôr fim a todas as divergências, acabando com 
a marginalização em que se encontram diversos brasileiros." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, muita coisa mais poderíamos 
dizer em relação à anistia, mas preferimos que fique um registro, 
feito pelo MDB nesta tarde, em relação ao posiciOnamento de um 
Governo do qual discordamos, em relação ao qual temos tecido 
tantas e tantas críticas, e em função do qual, inclusive, parlamentares 
jã tiveram subtraídos seus mandatos populares ... 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda a satisfa· 
ção, Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Satumino (MDB RJ) Aoenas 
para concordar com as colocações de V. Ex• e acrescentar que, 
afinal de contas, tomada a decisão que foi tomada ontem pelo Gover
no do General Pinochet, o mínimo que se pode dizer é que este 
Governo não é tão pouco inteligente quanto a imagem que tírihamos 
dele nos fazia crer. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Muito bem! Teve 
sensibilidade política. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Exatamente. Demons
trou sensibilidade política, conC!amou o povo chileno à união e à 
concofdia, através do gesto de anistia que, antes de tudo, é a porta 
aberta à conciliação nacional. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- V. Ex• diz muito 
bem, Senador Roberto Saturnino, e essa sensibilidade política tem 
sido demonstrada por inúmeros Governos, através da História 
brasileira, tanto no Império como na República; quantos e quantos 
homens que vieram engrandecer a vida pública deste País não ha
viam sido anteriormente punidos e que vieram, depois, integrar o 
processo de desenvolvimento nacional graças a esse instituto da anis
tia politica? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.) -V. Ex• dispõe de cinco minutos para concluir o seu 
discurso. 
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O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - E o que é importante: 
puPidos regularmente. legalmente, através de processos regulares e 
não através de expedientes sigilosos ou secretos. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Isto vem em favor, 
exatamente, das restrições que fazemos à solução pregada por 
alguns, da simples revisão, porque nesses casos históricos em que 
foram atendidos esses pressupostos a que se referiu o Senador Paulo 
Brossard, mesmo assim, o gesto de grandeza foi amplo, dando·se a 
anistia. Corno eritão quando milhares de brasileiros vieram a sofrer 
punições depois de 1964 e o próprio Governo estâ aí anunCiando os 
seus propósitos de normalização constitucional deste País, não se 
partir, também, para a idêia da anistia, como noS ensinam os exem
plos do passado, a começar pela figura do Duque de-Caxias, por isso 
mesmo cognominado "O Pacificador"? Dentro do perfodo de minha 
existência, podemos assinalar a anistia concedida em 1934, no Govei
no Getúlio Vargas, em 1945, jâ no final do chamado Estado Novo, 
quando se davam os primeiros passos para a redemocratização do 
País; anistia que se repetiu no Governo daquele grarid.C estadista, que 
tinha a visão do futuro, que era Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Como Sr. Presiderite, Srs. Senadores, não nos lembrarmos da 
anistia que beneficiou personalidades como Cordeiro de Farias, 
Juarez Tâvora, Eduardo Gomes e que em outra oportunidade, não 
distinguiria entre--fiOmcns desta ou daquela profissão de fé, porque 
abrangeu um Lufs Carlos Prestes, como igualmente um João ou Otá· 
via Mangabeira? 

Portanto, é um ato, repita-se, de sabedoria jurídica, ato pelo 
qual lutamos, em conformidade com o nosso Programa partidário, 
porque temos a convicção de que a anistia, como bem disse Roberto 
Saturníno, ê uma porta aberta à conciliação nacional. 

A verdadeira conciliação nacional que nos interessa não é aque
la que implica em barganha, nem adesão, mas na reposição do Brasil 
nos trilhos da normalidade constitucional e, sobretudo, dentro de 
um regime de legalidade democrática. E a anistia é um dos seus 
degraus. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Liderança do MDB não pode
ria deixar passar despercebido esse gesto do regime militar do Chile 
que, apesar de todas as suas limitações, de todos os seus erros e 
desvios, surpreende o Mundo com uma medida que reflete quando 
nada, como acentuou Roberto Saturnino, que o Presidente daquele 
país não é desprovido inteiramente de inteligência, porque terá senti
do que é preciso unir a nação. 

E é preciso também unir a Nação brasileira, é precíSO congregai
todos os seus irmãos, é preciso ConVocâ-los para a grande obra que 
nos aguarda o futuro, este futuro que nós queremos que seja hoje, 
que seja agora, que seja o mais rápido possível e representará, por 
certo, a união de todos, em torno dos ideais de liberdade e de desen
volvimento social. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MARCOS 
FREIRE EM SEU DISCURSO: 

REVISA O OU ANISTIA? Raymundo Faoro 
Para poupar palavras, antes que a discussão se enrede, por 

emocionalismo ou por desamor aos conceitos, em acerto de contas 
histórico ou sociológico, admita-se que a traumática mudança de 
1964 seria uma revolução. Seu contorno não se fixa pelos critérios da 
ordem jurídica que ela subverte e abate. Fato, fora de qualquer dúvi
da, antijurldico, ilegal, segundo os padrões tio ordenamento ante
rior. Sua antijuridícidade provém- traduza-se livremente- dos pa
drões do direito contra o qual investe e que mantém seu carãter 
antijurfdico enquanto vige aquele. Só o novo Ordenamento, que ao 
antigo se su~titul, legitimará a revolução, ilegitimâvel que é pelo só 
fato de sua irrupção, momento de instabilidade à procura do leito 
racional que organize, articule e coordene novas forças, não só para 
se sustentar pela coerção, mas para se prolongar em novo direito. 
Enquanto se espera esse equilíbrio, adquirível no curso do processo 
histórico, percorra-se a selva escura da legislação revolucionária, na 
verdade impropriamente chamada de legislação, configurando, em 

seu lugar, um conjunto de medidas- expressão adequada ao quase 
. direito, cunhada por um dos freqUentadores de tal ãrea. 

A incursão nos meandros das medidas revolucionárias, sempre 
excepcionais, não mereceu a atenção dos juristas, pouco afeitos ao 
anómalo, como ao transitório - embora a transitoriedade ultrapas· 
se uma ctéçada. Essa desajuda de standards disponíveis, não impede 
que se trace o perfil legislativo dos últimos anos, nas suas tendências 
e rumos eventualmente na identificação do que se passa aqui e agora. 

Tudo começa no Ato Institucional de 9 de abril de 1964, depois 
numerado em AI n~> 1, para distirigui-Io dos 17 até agora editados. 
que não aceitou integrar o movimento vitorioso na categoria dos gol
pes de estado. Quis ser uma revolução, ao lado de 1889 e de 1930. 
Apropriou-se, e nisso se distanciou de outras intervenções, no poder 
constituinte, modo de dizer, como afirmara o jurista francês Maurice 
Hauriou, de que faria justiça por si mesmõ e criaria, mediante 
decisões de vontade, normas próprias, como o arbítrio de manter Õu 
revogar as leis, ordinárias e constitucionais. Para assegurar o poder 
recorreu menos ao contingente popular, que supôs extravi:ido em 
aventuras demagógicas, do que as sanções revolucionárias. As 
mudanças na ordem económica e financeira- e na ordem social viriam 
à medida que se consolidasse o movimento vítoriosu, sem os 
desvios e os caprichos da opinião pública, desavisada para colaborar 
nessa tarefa magna. Duas medidas corporificaram, desde logo, as 
sanções revolUcionárias: 

l) A suspensão de 10 anos e a cassação de mandatos legislativos, 
medidas que ficaram conhecidas como cassações; 

2) DemissãO, dispensa, disponibilidade, aposentadoria, 
transferênci.:J. para a reserva e reforma para civis e militares vin· 
cu lados ao serviço Público, com a prévia suspensão das garantias de 
estabilidade e vitaliciedade (depois da inamovibilidade)- atas que, 
para abreviar, se chamarão de destituições (mediante investigação 
sumária no AI n~> I: só nele previsto esse procedimento). Cassados e 
destituldos foram, hoje, uma legião, com status flutuante e vago, 
porque não estruturada a base jurídica que cis cass-ou -ou destituiu. 
Nenhuma das medidas previstas seria novidade na vida tUffiultiia-da 
das agitações do passado. As derrubadas são conhecidas e a Revolu
ção de 32 aponta o precedente mais próximo da suspensão de di
reitos. Longínquas aposentadorias de magistrados se encontram no 
Segundo Reinado, episódios que causaram escândalo. 

A separa tipológicas das sanções revolucionárias- destituições 
e cassações- ficou bem marcada no AI nQ l, exigindo a primeira 
"investigação sumãria" fundada em previstas tipicidades (atentados 
contra a segurança n_acional, o regime democrático e_ a probidade da 
administração pública) (AI, Art. 7~>). (Essas bases desaparecem nos 
atas subseqUentes, como se demonstrará). A cassação não obedeceu 
e nem Obedecerâ ao enquadramento em nenhum fato típico, senão 
que se abrigaria num conceito geral: o interesse de preservar a paz e a 
honrn, depois, simplesmente: o interesse de preservar e consolidar a 
revolução (AI n~' 2, Art. 15). 

Recorde·se que, sem teor punitivo, a suspensão dos direitos 
públicos percute no exercício da função pública, em vínculo juridi
camente neccssârio(Constituições: 1824, Art. 8~>; 1891, Art.71; 1934, 
Art. 110; 1937, Art. 118; 1946, Art. 135; 1967, Art. 144 e 149 na 
Emenda Constitucional n~' 1). O direito político - "direito de 
participar da organização e funcionamento do Estado" - se suspen· 
so (nas regras constitucionais: por incapacidade civil absoluta e 
condenação criminal, enquanto durarem seus efeitos), provoca a 
suspensão da função pública. A Carta de 1967 era expressa no 
reconhecimento desse efeito (Art.144, § li'), Pimenta Bueno, Marquês 
de São Vicente, erijo ceritenârio de morte ocorre neste ano de 1978, 
compreendia nos direitos políticos o "de ter exercício no poder 
moderador, executivo ou administrativo" bem como o de "ser mem
bro do poder judicial" Tudo decorria de sua clãssica definição: os 
direitos políticos são as prerrogativas ou atributos, faculdades ou 
poder de intervenção dos cidadãos ativos no Governo de seu país, 
intervenção direta ou só indireta, mais ou menos ampla, segundo a 
intensidade do gozo desses direitos. São o jus civitatis, os direitos 
cívicos, que se referem ao poder público, que autorizam o cidadão 
ativo a participar na formação ou exercfcio da autoridade nacional, a 
exercer o direito de votante ou eleitor, os direitos de deputado ou 
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senador, a ocupar cargos políticos, e a manifestar suas opiniões 
sobre o Governo do Estado". 

A perda e suspensão dos direitos políticos adquiriu, 
cxtrav~ando ao carãter e ao elen_co restritivo anterior, a partir da 
Constituição de 1967, característica acrescida de pUnição específica 
definida no Art. 151, para quem atentasse "contra a ordem' 
democrática" ou praticasse corrupção, mediante decisão do 
Supremo Tribunal Federal (EC n'~' 1, Art. 154, agora aludindo a 
subverç~o e corrupção). Vê-se, sem sombra de dúvida, que a suspen
são de direitos poHticos- a dita cassação -só entrou na Carta de 
1967 e na vigente Emenda debaíxo do impulso revoiudonârio, ao 
ponto de caracterizar novo instituto, aproximável mas não idêntico 
ao previsto nas ConstituiÇõeS anteriores, limitado a uma hipótese 
sempre verificável pelo Supremo Tribunal Federal. Pela sua 
singularidade, a medida punitiva não afetou o exercício de atividades 
ou profissões ·que exigem, como pressuposto, a qualidade d.e eleitor. 
A Ordem dos Advogados tomou, como sempre, a deliberação pionei
ra, ao declarar, ainda na vigência do AI n9 1, que "os profisSionais 
com direitos políticos suspensos, por força de Decreto Revolucioná
rio continuam no pleno exercício da advocacia, nos termos das 
respectivas. inscrições, que permanecem vigentes". O Provimento 
n11 4, de 23 de junho de 1964, foi adotado por decisão do Conselho 
Feder~! e levou a assinatura de Povina Cavalcante, p~idenie, 
Franc1sco Gonçalves, relator, e Nchemias Gueiros, revisor. Expressa
se, na deliberação, o conteúdo específico da suspensão -a ch2mada 
cassação - com efeitos peculiares e só reconhecíveis se expressamen
te declarados. Haveria cidadãos cassados mas não advogados 
cassados - de ac_ordo com ato que admitia como simplesmente 
semântica a aproximaç_ão da suspensão constitucional da suspensão 
revolucionária dos direitoS pl;)fíticos. Semântica contiiniou a analo
gia, embora, no campo das medidas, à margem da raciOnalid-ide 
legal, ela tome outro rumo. 

. No curso dos sucessivos Atas Institucionais, os leitos pelos 
quats fluem as duas sanções - a destituição e a _suspensão - se 
aproximam, até conflu[rem e confundirem suas âguas. No Ato Ins
titucional n'~' 2 (27 de outubro de 1965) apareceram arroladas 
algumas conseqUências e, por uma delas, se pode identificar que a 
suspensão de direitos políticos aí prevista não seria- da mesma índole 
daquela constitucional e tradicionalmente prevista. Nessa marcha 
prosseguiu o AI n~' 5, jã -agOra com a reserva inquietante de _invadir, 
como resultante da cassação, a esfera do "exercício de quaisquer 
outros direitos públicos ou privados" (Art. 5'~', § 1~'). O Ato Institucio
nal n9 10, de 16 de maio de 1969, veio especialmente para habilÚar 0 

alar~~mento da suspensão com o ataque nas funções públicas, 
habthtação que se tornou imperativa em decorrência do Ato 
Complementar n'~' 78, de 15 de janeiro de 1970. b ciclo abefto em 
1964 encerra-se 6 (seis) anos depois, com a prevalência da suspensão, 
que acarretaria a destituição. No lado inverso - com respeito à 
destituição - não se deu igual escalada, indicativa da omissão da 
preferência pela outra sanção. 

Essa linha repressiva ascendente será o indicador maior de 
outras linhas secundárias tendentes ao mesmo resultado. A destitui
ção exigia,- pelO AI n'~' 1, investigação sumária, sujeito ci ato a 
controle jurisdicíonal, embora limitado ao exame das fOrmalidades 
extrfnsecas (Art. 79, §§ l'~' e 49). Recorde-se que o procedimento 
obedecia a alguns padrões ou fatos ti picos: atentar contra a seguran
ça ~acional, a probidade de adminístração pública, etc. No AI n9 2, 
ed1tado 18 meses depois, esses requisitos desapareceram inteiramen
te: ouvido o Conselho de Segurança Nacional, o Presidente da Repú
blica despedia civis e militares de suas funções públicas, sem 
nenhuma outra cerimônia (art. 14). O Ato Institucional n~' 5, de 13 
de dezembro de 1968, ainda vigente, rezou a mesma doutrina. Para o 
confisco de bens perdurou - hipótese solitária - a investigaçãO 
(art. 8'). 

De 1965 a 1970 caracterizou-se, definiu-se, consolidOu-se o 
arbltrio revolucionário, em toda a sua plenitude. As sanções revolu
cionárias se entrelaçam e, quando separadas, se pautaram pela deci
são sem formalidades e motivações outras senão a mera ·decisão, do 
posso porque quero. Orientam~se ãpenas pelo "interesse de Preservar 

a Revolução" (A tos Institucionais n9s 2 e 5), e no Ãl n9 1, unicainen
te pela "preocupação da paz e da honra nacional". 

Esse quadro vigente-- o illteresse de preservar a Revolução -
volta-se em motivações internas, sem intercâmbio exterior, sem pedir 
e prestar contas aos atingidos e ao país. As punições presci'ndCm de 
processo, com as características mínimas do processo jurídico, 

- embora possam se basear em dossiê, listas, sugestões verbais ou 
elucubrações oficiais. Não há nenhum fato típico, de natureza crimi
nal ou de qualquer outra densidade, alêm de amplo, vago e indefiní
vel conceito do interesse de preservar a Revolução. Em lugar do lápis 
fatídico do Sr. Dom Pedro II, que truncou carreiras políticas, sem 
atingir direitos outros, senão excepcionalmente, pesã sobre todos a 
caneta fatídica, com maior vigor na sua marca e timbre. Diante dos 
atas revolucionários, da letra impressa e das expressõeS cunhadas 
imperativamente, ninguêm, salvo as exceções do AI n~' 1 (éxceções 
sem controle jurisdicional), foi cassado ou destituído pela prãtica da 
corrupção ou por ações subversivas. Estas podem ter fundado, em 
alguns casos, .a íntima motivação dos detentores do Poder, 
motivação que não se ajustou aosstandards das medidas revolucioná
rias. 

A cassação com fundamento na subversão e na corrupção seria 
a da Carta de 67 (e da Emenda Constitucional n' 1), mas esta jamais 
foi acionada ou aplicada. Este o equivoco que se deve desfazer, 
quando algumas vítimas do movimento revolucionário pedem 
revisão e não anistia. Contra a prova haveria a prova; contra a alega
ção outra alegação contrãria. Justiça não houve, não houve justiça 
de acordo com a lei, mas justiça revolucionária- isto é, a ação poli
tica dessa justiça não se buscou o arrimo dos tribunais excepcionais 
repousando na responsabilidade ostensiva dos chefes revolucioná
riOs. Dela não decorrem pautas jurídicas, alheios aos atos ao direito, 
a lei e acis cânones que só o Poder constituído oferece. A invocação 
áo arbítrio revolucionário - traduzida no Poder constituinte 
inarticulado - não traçou normas verificáveis, controláveis, calculá
veis da conduta repressiva. 

A ordem institucional revolucionariamente ifnposta, 
consolidou-se com medidas alheias ao direito, sem volver os olhos à. 
lei cafda ou banida. Para se preservar em realidade, não legislou nem 
puniu, senão que removeu obstáculos opostos à sua marcha. 
Objetivou afastar situações e criar espaços de ampliação, sem ponde
rar...;...:. ·como ocorre nas relações jurídicas - acerca de pessoas. Estas, 
neste quadro, seriam apenas máscaras, intercambiáveis em outras 
máscaras, de acordo com a momentânea irradiação. Assestada a san
ção revolucionária ela tingiu, não propriamente culpados, crimi
nalmente qualificáveis, mas os alvos que estavam ao seu alcance. 
Para os atares e para os espectadores tudo pareceu vagar em 'clima de 
pasmo e perplexidade, sem que ninguém tenha podido determinar se
não em esferas reservadas, quem seria atingido e por quê. _A escolha 
do alvo não obedeceu a padrões discerníveis, capazes de caracterizar 
o ilícito ou o anti~revolucionârio, pela ausência de quadro de referên
cia travejãdo de critêrios gerais e objetivos. 

Na hora inevitável embora tarda, em que o movimento vito
ríoso procura atualizar os focos potenciais de sua ordem, na procufa 
de racionalidade legal, vence-se a instabilidade do processo de preser
vação e consolidação. Isto porque, na perspectiva de Santi Romano, 
o triunfo se legitima em ordenamento jurídico, passando da galáxia 
constituinte para a luz constitucionaL Este será um ciclo logicamente 
necessário, para que se aperfeiçoe o -process-o revolucionãríO, Ponto 
em regra identificável numa decisão solene das assemblêias cons
tituintes - variáveis embora os meios. A referência de meios afins, 
que se esgota na eficiência, cede lugar às avaliações de acordo 
com valores, vinculando a tradição à inovação, pondo termo ao 
trauma da ruptura. Todos os setores da sociedade civil passam a per
ceber a mudança iminente, reclamando que a ela se integre a camada 
dirigente, que, se a sensibilidade não a desampara, colabora na 
transição, transição eventualmente conselllída. O antagonismo _entre 
eles e nós, e vice-versa, cede lugar à busca de integração num consen
so_, _expressável num pacto capaz de ajustar o_ convívio nos disSídios, 
nas divergências, mediante mecanismos de contenção recíproca. A 
pessoa, obstáculo e alvo em outros momentos, recupera sua identida
de e despe a máscara, para atuar e se articu.lar nesse campo de are'ia 
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ainda móvel e indefinido. Para que transitem os setores em desarmo:.. 
nia, desarmonia agora só cultivável pela- marca" de ven-cidos e veri~ 
cederes, novas pontes deverão ser construídas ou reconstruidas. O 
Poder se alarga na legitimidade, determinável na participação mais 
ampla, não a participação seletiva que só a forÇ-a- mantém, a força 
armada de sanções unicamente repressiVas. Nunca se poderia dar 
este passo se não o acompanhar a pacificação, o mesmo movimento, 
na sua outra face, que determinou a ruptura legal. 

Em termos concretos, trata~se de acertar os rumos da convivên
cia soda! vulnerada. Seria o caso de lembrar, se válida a reminiscên
cia do curso dialético das mudanças, que a sociedade só se propõe 
problemas quando ela os pode solver na hora certa, no momento 
próprio: À cjuestão está proposta; seria miopia· grâVe igf10râ-Ia, 
quando ela está nas ruas e na imprensa, desbordando da consciência 
de todos. A superação do arbítrio, ainda que fora dos círculos diri
gen~es, sempre~~ qecessariamente os últimos a se engaj3r, estâ a ca
minho e ela traz. no seu desenvolvimento, novas demandas, concomi
tai1tes ou sucessivas a processo mais amplo e mais abrangente. Para 
pacificar; ê necCsSáfiO, antes de tudo, fixar os pontos racionais de 
conduta. (gerais e abstratos) que_ se traduzem no direitO. Lã se chega 
pelo esquecimento de dissídios não assimilados ou pela revisão de 
atas praticados. O último caminho supõe o reencontrO dos Critérios 
da ordem superada ou a criação provisional de um sistema de corre
ções do passado. 

A revisão - com as pautas de ontem ou com as pautas a 
instituir - caracteriza instituto jurídico preciso e determinado de 
índole processual e adminstrativa. Seria suscetlvel se a condenação 
for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência do processo, se 
comprovadamente falsas as bases da sentença materializáveis. ou se, 
concluída a decisãO, se descobrirem provas novas da inocência do ar
guido. Diante do vigente artigo 181, da Carta Constitucional, a revi
são judicial seria impossível, ao esbarrar na exclusão de apreciação 
pelos juízes dos atas revolucionários. Revogada essa cláusula e 
reabertos os tribunais para o reexame dos últimos 14 (quatroze) 
anos, reinstaurar-se-ia a ordem jurídica suspensa, comei· pleno retor
no do statu quo ante - hipótese dificilmente articulável em exame 
realístico do momento. Restaria a revisão administrativa - sem 
controle jurisdicional - pelo meio comum, na competência normal 
da autoridadC que praticou o ato, ou por um procedimento a ser cria
do, como o falado e agora esquecido Conselho de Estado. Intrans
poníveis seriam as barreiras jurfdicas a vencer: a) a ineXiStência de 
processo (salvo o caso especial do confisco e o caso fugaz de investi
gação sumária), processp no sentido de contraditório pfevisto em lei; 
b) a inexistêilcia de tipicidade para enquadrar os atos que provoca
ram as sanções revolucionária<; (salvo a hipótese rilenciáriãda do AI 
n"' l ), não a caraterizando, a toda evidência, o conceítõ"-vago, subjetí
vo. forrado de arbítrio, de paz e honra nacional ou de preservação da 
Revolução. 

Pondere-se ainda que, em muitos casos de sanções revolucio
nárias, houve processo judicial por supostas atividades puníveis e 
muitos culminaram com a absolvição. A decisão deixou exclusiva
mente o resíduo do enquadramento revolucionário, não verificâvel 
judicialmente, e portanto, inverificável pela via adminstrativa. Lem
bre-se que a infração do suposto preceito - paz e honra nacional, 
preservação da Revolução - não denagra, e não deflagou, sempre 
que ofendido. as sanções, o que ocorreria se típico o fatO, como, por 
exemplo, o furto, sempre puníveL 

Não são discerníveis objeções vâ!idas aos argumentos que invali
dam a revisão. Se não há processo embora tenha havido -haveria? 
- um dossiê, não se provará que falsa foi a prova, nem que outra 
invalida a eventualmente existente, ainda porque a prova não é 
apenas o papel que faz o documento ou o registro do depoimento, 
senão a sua apuração, avaliação e certificação pOr nieioS jurídicos e 
contraditó"rios. Fora disso haveria sindicância, investigação, devassa 
- tudo, menos prova, com o mínimo de consistência para_ ser valida
da ou anulada. Ausente a tipicidade na figura que enseja a sanção, 
impossível seria demonstrar que foi violado o texto da lei. O fato 
punfvel, como sabem todos, há de se caracterizar pela ·ação típica, 
antijurídica e culpável. Da ação, destaque-se, para clareza da exppsi-

ção, a tipicidade - descrição das circu~stâncias _di) fato punível, 
critério instituído no direito penal exatamente para evitar o arbítrio e 
dotar os cidadãos de segurança no critério de que não há crime sem 
lei que prefigure. Se alguém h-á de ser punido não será com base em 
conceito, mascam fundamento no fato tipico (o conceito é o crime. o 
fato tfpico é o furto, segundo o exemplo mencionado) - imagem 
reguladora à qual deve ajustar-se o fato para caracterizar a infraCão. 
Alargado o tipo em conceito, a punição se abriga na discricionari_
dade, sob os critérios, muitas vezes subjetivos da oportunidade e 
conveniência ''O tipo .. - continua lecíonando Aníbal Bruno- "é o 
ponto de referência obrigatório para a apreciação jurídica do fa~o. 
não só na sua realização objetíva, mas ainda no seu aspecto subjeti
vo: o conteúdo da consciência e da vontade que constitui a culpabi
lidade do agente deve corresponder aos componentes do tipo". 

Desprevenidamente, insciente do sentido e do alcance aas medi
das que constituem as sanções revolucionárias, o punido poderia 
preferir o recurso da revisão ao da anistia. Inocente, lutará para que 
se proclame sua inocência, não se confundindo na vala comum dos 
perdoados. Tentativa inútil: contra ele não se arguiu nenhuma acusa
ção concreta e nem o condenou prova juridicamente qualificada 
Que terá ele a provar, no processo de revisão, senão que preservou a 
Revolução? Provará, se alguma coisa provar, intenções, como o mes· 
mo subjetivismo daquelas que o feriram. Como provará que sua 
ação ou omissão não seria um obstáculo a remover no caminho de 
um rio cujo volume de âguas não poderia prever? Se, nesse reino de 
sombras e conjecturas nada provar, por falta de elementos c_oncretos 
ou por imperfcia, desarmado ficará para arredar de si a sanção. Se a 
decisão administrativa lhe for adversa, não poderâ recorrer ao 
último reduto dos direitos - o Poder J udiciârio, cerceado por obra 
do art. 181 da Constituição. Se lograr êxito, cada uma das farpas que 
arrancar de si súâ lançâda contra âlgt.iênl,- testemuriha ou acusador, 
alguém provavelmente fora do mundo dos vivos ou arrependido da 
mã paixão de uma hora infeliz. Seria socialmente conveniente que se 
revolvesse_ o passado, perturOando o esquecimento, para estéril e 
duvidoso ajuste de çontas? 

Parece que os inconvenientes e as incongruências lógicas desapa
recem diante da alternativa viâvel da anistia. Também aqui se ergue 
no caminho um veto constitucional: o artigo-185, que estabelece a 
ínefê,g'ibl"lidade perpétua a todos os que tiveram seus direitos suspen~ 
sos, com uma sanção acrescida às previstas nos Atas Institucionais, 
que, segurtdo recente.decisão, restringe a- própria militância partidâ-
ria. Necessário será remover o malsinado artigo que, revogado, será 
em si uma anistia que abre o caminho a outras. Daí por diante, um 
precedente histórico pode ser um dos roteiros da participação. Em 
1932 (Decreto n'i' 22.194), em represália aos participantes da Revolu
ção Coil.stitucionalista, foram suspensos, por três anos, os direitos 
políticos dos adversários do Governo provis6rio. Volvidos dois 
anos, uma anistia pôs fim a divisão dos campos políticos, realizando, 
como se disse no preâmbulo do ato, "uma aspiração nacional". A 
anistia não atravessa as fronteiras dos fatos possíveis, na reconsti
tuição integral do statu quo ante, preço que o fluxo do tempo cobra e 
que bem vale a paz social. Hã restrições institucionais e a guarda de 
direitos subjetivos de terceiros que não podem sofrer nenhuma altera
ção. A revisão também estã submetida a iguais limites. 

A anistia não elimina a origem que a suscitou. O arbítrio não se
apaga com a anistia, mas com sua elimínação pela instauração do 
direito nas relações entre os homens.. O problema continuarã se, 
concedida a anistia, o arbítrio perdurar, não passando de remédio 
transitório para males crónicos, como pouco mudou com as 10 
inistias de Franco. Todavia no processo de supressão de arbítrio, ela 
é necessária para consolidar o movimento em favor 'do estado de 
direito -necessária, mas não suficiente, nem bastante. 

Recorde-se, antes que se discuta se a anistia hã de ser plena, ge
ral, limitada ou restrita, uma conversa de três de uma Velha história. 

"-Não vale a pena, Sr. Afonso da Maia, Neste país, no.meio 
desta prodigiosa imbecilidade nacional, o homem de senso e gosto 
deve limitar~se a plantar com cuidado os seus legumes. Olhe o Her
culano ... 
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- Pois então- acudiu o velho- planta os teus legumes. ~um 
serviço à alimentação pública. Mas tu nem isso fazes. 

Carlos, muito sério, apoiava o Ega. 
-A única coisa a fazer em Portugal- dizia ele- é plantar le~ 

gumes, enquanto não hã uma revolução que faça subir à superfície 
alguns dos elementos originais, fortes, vivos, que isto ainda encerre 
lã no fundo ... 

O velho escutava com melancolia estas palavras do neto, em que 
sentia como uma decomposição da vontade, e que lhe pareciam ser 
apenas a glorificação âa inércia. Terminou ·por dizer:-

- Pois então façam vocês essa revolução. Mas pelo amor de 
Deus, façam alguma coisa." 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, em nome da Maioria. - ---- - -- --------

0 SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a·paiavra ao 
nobre Senador José Sarney, em nome da Liderança da MáiOria. 

O SR. JOSE SARNEY PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Peço a palavra para uma 
explicação pessoal, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- V. Ex.', tanto quanto a 
Presidência percebe, não tem motivos para dar explicação pessoal ao 
orador; seria uma trêplica e a Presidência não pode conceder, 
regimentalmente, esse sistema, no Senado. Peço escusas a V. Ex• 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Ruy Santos, para "uma- comunicação. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Para uma comunica~ 
ção)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A vinte de abril de 1878- cem anos atrá.s- nascia em Niter6i, 
na chãcara de seu avõ paterno Comendador Antonio Caetano da 
Silva Kelly, na rua do Reconhecimento, Octá.vio Kelly, que seria, 
tempos depo1s, das mais altas expressões da cultura jurfdica do Pafs. 
Filho de Eduardo da Silva Kelly e de Ernestina Fonseca da Silva 
Kellv. auando os pais deixaram a residência do avó, iria Octávio 
Kelly, criança, para a Baixada Fluminense, onde entraria em contato 
com a gente simples e receberia as primeiras lições de parte de sua 
mãe que era professora primãria. Voltaria, porém, em 1890, a 
Niterói, onde iniciaria o seu curso secundário; e, entre outros, foram 
seus colegas de colégio, Greenhalgh e Irineu Marinho. Em 1895, 
matriculava~se na faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais, 
que funcionava em salas do Pedro II, freqUentando os cursos de 
Ciências Jurídicas e o de Ciências Sociais, colando grau -ein 20 de 
janeiro de 1899, tendo como paraninfo Souza Lima, o professor de 
Medicina Legal. Tornava~se bacharel. 

Poeta e bom poeta, ainda estudante, Octávio Kelly publicaria o 
seu primeiro livro d~:; versos. Cálidos bem recebido pela crítica. No 
ano da formatura casar-se-ia com d. Angelina Prado, a quem dedi
cou estes versos, no estilo de um adolescente: 

"Abre meu livro, angelical menina 
Divinamente bela, 

Caçoula virginal, Hrio inocente 
Que tens o olor da rosa purpurina 

E 'a vida de uma estrela. 
E em cada verso meu verãs, sorrindo, 

Alegremente e calma, 
Qual falena gracil valentemente 
As dores desta vida resistindo, 
Uma partícula d'alma.'' 

Diplomado,lançar~se-ia Octávio Kelly para o jornalismo e para 
a advocacia, as armas que escolheu para as suas primeiras batalhas 
na vida. Daí à política foi Um passo. Foi, então, eleito VCreãdOi à Câ~ 
mara de Niterói, pasSa-itdo, depois, à Assembléia Leltislativa. Na 

"'Salinha da Praia Grande", como a Assembléia era conhecida, teve, 
como companheiro, aquele que foi das melhores expressões da terra 
fluminense, e com quem privei, para honra minha, Raul Fernandes. 
Kelly era um nili.Ha, elnbora nunca tivesse estado com Nilo Peçanha; 
mas o p'rocurou numa das Crises políticas fluminenses. Nilo era o 
Vice-Presidente: 

"-Então- perguntou Nilo Peçanha- com quem vais ficar? 
-Com o senhor. Não tenho compromissos com o partido, mas 

acho que outra não pode ser a minha decisão." 
As bancadas fluminenses, porém, cresciam ou se esvaziavam ao 

sopro do podá. Octávio Kelly não se sentiu bem nã praça de luta 
que buscara. Sentia "nãuseas da_ imperfeição política". Iria, então, 
para a magistratura. Nilo Peçanha o nomearia Juiz em Niterói, na 
vaga deixada, por remoção de Raul Martins. Octávio Kelly era o ter
ceiro da lista organizada pe"lo Supremo, e Pedro Lessa confessou, 
tempos depois, ter dois remorsos: _o de não ter lhe dado o voto e o de 
ter dádo ao seu competidÓr. Foi s_er Juh e soube._s.ê~lo completo. 
Num do_s seus arestas, que ficou famoso, diria: 

"O sistema das garantias da liberdade política seria in~ 
completo, se se restringisse às medidas repressivas das vio~ 
!ações dessa liberdade e não abrangesse também as que 
tendem a preveni~ las e obstá~las." 

E sobre sua investidura como Juiz, diria Levi Carneiro: 

"Os seus próprios adversários respeítaram~no sempre; e 
sabem que um homem dessa qualidade não levará para o seu 
alto cargo o desejo de represálias e de perseguições. O ato do 
Sr. Dr. Nilo Peçanha, nomeando~o, merece os maiores !ou~ 
vares; ele premiou as virtudes cívicas de que o Sr. Octávio 
Kelly deu uma eloqüentlssima prova em meío da crise de-ca
rãter que atravessou o Estado do Rio ... " 

"Crise de carâter", a eterna crise política. 
A política fluminense era à época a mais contraditória e a mais 

violenta do Pais. O Juiz Octávio Kelly não se afastou, porém, um só 
instante, do que considerou ser o seu dever de Juiz. E de que daria 
prova à época do todo poderoso Pinheiro Machado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES) - -Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Ruy Santos? 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA)- Pois não, nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Ruy 
Santos, V. Ex• presta, com esta linguagem característica, lírica, 
quente e humana, uma homenagem destacada ao vulto que tanto 
serviu ao Brasil. O chão fluminense, precisamente Porto das Caixas, 
foi a terra de nascimento de dois grandes vultos da jurisprudência 
nacional: Octávio Kelly e Estevam de Almeida, que pontificou em 
São Paulo. E, na belíssima oração que V. Ex• profere, se não fosse o 
grande cabedal de serviços prestados à Nação brasileira, como paU~ 
tico, como poeta, como escritor e, sobretudo, como magistrado do 
Supremo Tribunal Federal, bastava apenas que Octávio Kelly tivesse 
sido, como foi, pai de duas grandes figuras brasileiras: Prado Kelly, 
que tanto relevo teve na política e nos círculos jurídicos do País. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E no Supremo Tribunal 
Federal. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- E no Supremo Tribunal 
Federal. E Celso Kelly no setor da educação. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Obrigado a V. Ex• 
Pouco tempo depois, contudo, Yenceslau Braz removeria Octã~ 

vio Kelly para a Capital Federal. Deixaria, para trã,s, a complicada 
política fluminense, mas sempre Juiz consciente e austero. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Posso~lhe fazer um pe~ 
di do, Senador Ruy Santos? 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Pois nilo 
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O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Que V. Ex• fale tamb6m 
em nome da Bancada do Movimento Democrâtico Brasileiro. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Agradeço a V, Ex• a 
honra de falar em nome de sua Bancada, que tem como Uder uma 
das expressões mais altas desta Casa. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Muito agradecido. 
V. Ex• fala em nome do Senado. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)-Obrigado a V. Ex• 
Diria, então, Octávio Kelly, em entrevista à imprensa: 

.. Formei a mentalidade profissional, tendo os olhos 
sempre volvidos para a majestade da lei, sem cuja veneração 
os homens não se honram e os povos não se respeitam. De 
sorte que, em aplicá.-la por dever de oficio, após a investidura 
no cargo de magistrado, nada mais tenho procurado fazer 
senão realízar, nessa esfera de atividade, o meu pensamento 
de servir teal e conscientemente à justiça e a Pâtria." 

Uma homenagem ser-lhe-ia então prestada no Automóvel Club, 
ao íntegro juiz. E falaria um dos oradores: 

.. A homenagem que prestamos neste momento, ao digno 
magistrado é um preito de justiça. Ele bem a merece, por seu 
talento, por sua cultl.lra literária, por sua cultura jurídica e, 
principalmente, pela independência, pela probidade, pela reti
dão, que singularizam as suas decisões. Ana.lizando o vasto e 
brilhante repositório de suas sentenças como Juiz Federal no 
Estado do Rio de Janeiro e no Distrito- Federal, pode-se 
afirmar, sem contestação, que ele jamais se desviou da linha 
reta dos a.ltos deveres da sua nobre função, nunca a sua 
consciência esteve em conflito com a sua elevada missão de 
julgador." 

Não terminaria aí, entretanto, o caminho do grande juiz. 
Abrindo-se uma vaga no Supremo Tribunal Federal, com a aposenta
doria do Ministro Rodrigo Octâvio, o Governo Provisório o 
nomearia, em 1934, para a nossa mais alta Corte da Justiça, onde te
ria assento durante oito anos. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) -,Permite V. &.• um 
aparte? 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Pois não. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Com a nomeação do 
grande jurista Octávio Kelly para o Supremo Tribunal Federal, o 
eminente estadista brasileiro Dr. Getúlio Vargas acolheu, justamen
te, uma das mais altas expressões das letras jurídicas do País. Dr. 
Getúlio Vargas, que tantas vezes foi criticado_ por muitas das suas r 
atitudes, mas, indiscutivelmente era um estadista de mãos limpas, 
um homem de grande visão, ele escolheu em OctáviO- Kelly uma 
figura que digníficou o SUpremo Tribunal Federal. No_ entanto, se 
V. Ex• me permite que eu alongue um pouco o meu aparte para, 
nesta hora, exaltar também duas figuras, dois grandes brasileiros: o 
Professor Celso Kelly, a quem o Rio muito deve pela sua cultura e a 
belíssima administração que fez na Secretaria da Educação e Cultura 
da antiga Guanabara; e também o eminente ministro, que foi nosso 
colega e que tanto brilho deu à Câmara dos Deputados, o querido, o 
estimado brasileiro Prado Kelly, de quem nós guardamos a melhor 
recordação naqueles dias, naquelas horas em que ele pontificava, na 
tribuna, com a admiração de toda a população, através das figuras 
mais representativas que ali compareciam à Câmara dos Deputados, 
para aplaudir o representante da União Democrática Nacional. As
sim. homenageando a figura de Octávio KcUy, quero, também, 
render aqui as minhas homenagens a esses dois brasileiros, filhos des
se eminente jurista qu"e V. Ex•, com tanta propriedade, estâ a 
homenagear neste momento. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA) - Obrigado pelo 
aparte de V .. Ex~ Mas, jâ que V. Ex• relembrou que a nomeação foi 
de Getúlio Vargas, é do meu dever dizer que a indicação foi feita por 
Ary Parreiras. 

Ao se empossar, o saudaria o Prof. Cândido de Oliveira Filho: 
"Eras a estrela de primeira grandeza do nosso pequeno 

núcleo de intelectuais. Empunhaste, com galhardia, numa 
das mãos as tábuas da lei: na outra a lira de Apolo. Nessa 
bela quadra da. adolescência, estávamos indecisos se o teu 
estro excedia os teus elevados dotes de jurista. Passaram os 
dius. passaram os anos. Adestraste as armas na política e na 
advocacia. Ingressaste depois na magistratura e, ascendendo 
sempre. de grau em grau, gota a gota de tua vida atinges _o 

zénite, envergando a toga austera do Supremo Tribunal Fe· 
dera!!" 

Ao deixar, contudo, o Supremo, diria Octavio Kelly: 

"- Queira Deus, neste instante do mundo, preservar
nos do desfalecimento da razão jurídica e estabelecer os dita
mes do seu império, nas doçuras do trabalho e d_a concórdia, 
para o· fim que hã três séculos ambicionava Vieira, num 
púlpito da Bahia: "Toda república, em todo tempo, há mister 
paz e a nossa, no tempo presente, dobrada paz: paz interior 
contra os inimigos de dentro; paz exterior contra os de fora; e 
uma e outra teremos se ajustiça a cultivar como deve." 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- V. Ex• dá licença de um 
apurtc? 

O SR. RUY SANTOS (ARENA -BA)- Pois não. 

-O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Eu tive a honra de 
advogar, durante muitos anos, no Supremo Tribunal Federal, 
quando Octávio Kelly era Ministro daquela alta Corte. E V. Ex~ 
acentua que ao lado do juiz integro, capaz, inteligente, era um gran· 
de coração. Em todas as oportunidades_ que ele teve de mostrar essa 
generosidade, ele delas se aproveitou. Tenho dele uma recordação 
imensa porque, numerosas vezes, vários pedidos de habeas corpus, 
que acompanhei naquele Tribunal, só se tornaram realidade com o 
votO do Rc!utor Octávio Kelly que era até um marco. Quando Octá
vio Kdly votava contra um pedido de habeas corpuJ, a decisãO era 
unânime. A dúvida era quando ele votava a favor. Mas se ele votasSe 
contra ê que não havia jeito de votar a favor. Foi um grandC homem, 
um grande juiz, mas também, um grande coração. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Obrigado a V. Ex• 
por este depoimento. Os advogados, indiscutivelmente, são as figu
ras mais em condições de dar um depoimento sobre um grande Jviz_. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- São os juízes dos juízes! 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA) - São os juíies dos 
juízes. diz V. Ex._ muito bem. 

Ouço· o nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O Sr. l'lenrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nobre Sena
dor Ruy Santos, não poderia também deixar de trazer a minha pala
vra de solidariedade total, absoluta e convicta, quando ouço, no 
Senado dq República, o elogio e a. consagração ao Ministro Octávio 
Kclly. Era eu um modesto repórter e S. Ex• era juiz de uma das 
varas federais da então Capital da República. Tive a ventura de 
..::onversar com S. Ex' dezenas de vezes e, quando deixando a vara 
federal, assumiu a Cadeira de Miriisiro no Supremo Tribunãl _ .. 
naquele prédio tão nosso de tantas recordações - constatei que o 
Ministro Kclly era na suprema Corte o juíz que fora na vara federal. 
ou seja, em primeira instância. Cómó ex.erilplo também de amor ao 
Direito e à justiça, o seu filho Prado Kelly pontificou no Supremo 
com o respeito de todos. O Ministro Eloy da Rocha, que depois de 
honrar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 
chegou à cumlminância do Poder Judiciário, presidindo~a dizia-me 
certa vez: "O Ministro Prado Kelly, é difícil se falar dele sem que se 
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.chegue à conclusão de que foi uma das maiores figuras- do Supremo 
Tribunal Federal". O seu outro filho, Celso Kelly dedicou-se aos 
assuntos educacionais. Mas desejo, e desejo muito, felicitá-lo, nobre 
Senador, pela homenagem que presta a um homem que mereceu, des
de os meus primeiros anoS ·de convivência com o Judiciário, o lrieu 
maior respeito e mesmõ a mínha veneração. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA)- E falaria Eduardo 
Spinola, na sua despedida, traçando-lhe o perfil: 

"Sóbrio na exposição, seguro na doutrina, vibrante nas 
rêplicas, profundo e conseqUente nas demonstrações, crite
rioso e justo nas conclusões, nunca perdeu o aticismo das 
expressões, a elegância da conduta, bem compreendendo o 
que é a "estêtica do direito". 

O grande Juiz deixaria pouco tempo depois a toga. Retornaria à 
tranqUilidade do lar e ao gabinete de estudo, recusando sempre, co
mo aposentado, a defesa de causas forenses. Abriria porém, exceção. 
Como o seu filho Prado Kelly se encontrava no exercício do man
dato parlamentar, aquiesceu em ficar à frente do seu escritório. Foi 
de dedicação ene~cedivel aos constituinte.s do seu fllho que, um dia 
honraria também uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. E, 
ao se findar o ano de 1948, falecia Octávio Kelly. TranqOilo com a 
sua consciência, a tranqUilidade dos dignos. E diria, retomando a 
veia poética: 

.. Despeço-me do mundo sem lamento, 
Amando à Morte como quis à Vida." 

Perderia o Brasil, naquele dia, uma das suas mais brilhantes figu
ras. Com<' cidadão e como Juiz. 

Este o registro que faço, Sr. Presidente, e agora com o apoio de 
todo o Senado Federal. {Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo ·a palavra 
ao Senador Leite Chaves para uma breve comunicação. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Para uma breve comuni
cação.) --:-Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hã mais de trinta dias, chegaram-me às mãos documentos que 
pela sua natureza e gravidade justificavam, de logo, um pedido de 
esclarecimento formulado a partir desta Casa. Entretanto, procurei, 
completar as minhas informações de tal sorte que aquelas dúvidas 
pudessem ser esclarecidas: e não tivesse eu de tomar o tempo de 
V. Ex• e desta Casa com o pedido de informação que não parecesse 
de gravidade e de procedência. 

O caso, em síntese, é este: 

Em 20-9-77 a COBEC - Cia. Brasileira de Entrepostos e 
Comércio firinou cciOtratg com a firma Oleo1ar S/ A, dp Paranã, 
para aquisíção de 45.000 toneladas de farelo de soja peletizado no 
valor de 6 milhões de dólares. 

Por determinação da Oleolar, a COBEC transferiu para· o 
exterior, em dólares, a quantia de USS 5,750,000;oo· ii crédito da 
conta n9 346.894-12-1 mantida pela firma lntergrain Overseas S/ A 
no Credit Suisse, Agênda ·da Place Bel-Air, 2 em Genova, à atenção 
do cidadão chamado Wolfgang Breihaupt. 

Essas ordens foram remetidas pela COBEC através _QQ._IJanco do 
Brasil de New York, nas datas e valores seguintes: 

Em 7·10·77 ........... """" •••.•.•••• _. .• US~. 1.®0.000.00 
Em 13·10·77 ...... , ........•.••..•.•..•..•••.• US$ 2.000.000.00 
Em 19·10·77 .....•...............••..•..•...• US$ I.soo.ooo.oo 
Em 28·10·77 ...... ; ...•..••..••...........•.• !.JS$ 1.250.000.00 

Das 45 mil toneladas vendidas, a Oleolar entregou apenas 
7.000, requerendo sua concordata em 22-ll-77, isto ê. 24 djas após a 
última remessa. 

Além do reembolso daquele capital, a COBEC está cobrando a 
muita contratual de 10%, equivalente a US$ 1,892,000.00. 

A vendedora dificilmente sairá da concordata, pois a sua situa
ção é reconhecidamente falimcntar. O seu paSSlvõ- é da ordem 

CrS 1.000.000.000.00 _enquanto o ativo não i.::hega- a 
Cr$ 350.000.000.00. 

Os ~redores ~ontam a 4.800, sendo que 4.530 são lavradores 
que alienaram sua produção mediante recebimerito de Notas 
Promissórias Rurais, descontadas em Bancos. 

Em face de fatos tão graves, como se explica que a COBEC 
tenha realizado uma operação com firma em situação manifesta
mente falimentar? 

Sabendo-se como as exportações estão sob controle, como po
deria ela realizar o pagamento no exterior, e em dólares, numa 
evidente evasão de divisas? 

Não dispondo a vendedora de suporte económico-fmanceiro 
para devolução do adiantamento feito pela COBEC, de que maneira 
poderá essa contabilizar prejuízo tão elevado e resultante de procedi
mento tão imprevidente? 

Tratarido-se de operação ruinosa ao Brasil e feita ao arrepio da 
lei, o MDB, pOT sua Liderança, deseja obter do Executivo explicação 
para o fato. 

Era o que tinha a dizer, Sr. PresidenteA (Mui to bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador Orestes Quérciã.. 
O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP. Pronuncia o se· 

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

A Viação Aérea de São Paulo, VASP, é uma empresa altamente 
rentável: 14% sobre o património líquido, corrigido nos últimos 5 
anos, com excelente equipamento e em processo de modernização . 
Daí a pergunta, Sr. Presidente: para que privatizá-la? Realmente, 
não hã o menor sentido em privatizar, tão~somente, por privatizar. 

As preocupações do Governo com relação a uma hipóteca 
insegurança que uma empresa estatal causaria ao mercado, não pro
cedem. Afinal de contas, é o chamado poder concedente, vale dizer, 
que é o próprio GoVerno Federal, por interméduo do DAC, órgão 
do Ministério da Aeronáutica, quem controla, em última instância, a 
própria expansão das Forças Aéreas. 

Na realidade, o que ocorre em nosso País, Sr. Presidente, é um 
monopólio representado pelo conglomerado V ARIG
CRUZEIRO, que detém cerca de 72% a 73% do faturamento brasi
leiro, no setor, contra 19% da VASPe 8% da TRANSBRASIL. 

Pela estratégia do Ministério da Aeronáutica, diz a Portaria 
Ministerial n" 88/75, o seguinte: 

"A participação das diversas empresas na oferta domés-
tica instalada, não poderá exceder aos seguintes limites: 45% 
para empresas, consórcio de empresas ou empresas 
associadas que operam simultaneamente linhas domésticas e 
internacionais;- 45% para empresas que operam exclusi
vamente em linhas domésticas." 

Para estar de acordo com essa estratégia, a V ASP deve crescer, 
mas o Ministério da Aeronáutica só deixa a V ASP se expandir se ela 
for privatizada. Embora o Ministério reconheça que é um direito do 
GOverno do Estado de São Paulo proceder ou não a essa privati
zação, ele exige essa condição, para concordar com o crescimento 
necessário, de acordo com suas instruções e normas. 

Enquanto isso, Sr. Presidente, o Ministério proíbe a V ASP de 
crescer. A Comissão de Coordenação do Transporte Aéreo Civil 
(COT AC) decidiu vetar o plano de expansão da V ASP, apesar de 
reconhecer que a empresa, efetivamente, precisava de mais aviões. 
Além da decisão da COTAC, hã uma carta do Ministro da Aeronáu~ 
tica ao Governador -do Estado de São Paulo, na qual solicita a 
privatização da empresa. Diz o Sr. Ministro" ao Governador do Es· 
tadp entre outros termos, o seguinte: 

"Eis por que Senhor Governador, para que a VASP 
possa continuar crescendo, até os limíte& julgados convenien~ 
te!i pelo Departamento de Aviação Civil, faz-se necessário 
que se privatize, em moldes serndhantes às demais empresas 
que operam no se to r." 

Sr. Presidente, isto nos parece muito mal, porque a VASP pre~ 
cisa crescer, para atender ao progni"ma do próprio Ministério da 
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Aeronáutica. Mas, de acordo com a imposição do Ministério, ela só 
poderá crescer se for privatizada. 

No entanto, o Ministério reconhece que o Goverrio do Estado 
de São Paulo é quem tem conpetência para decidir a respeito._c;l_a priw 
vatização ou não. O Governo de São Paulo não pretende a privatiza
ção da VASP. Pelo menos, foi o que disse o Secretário dos Transpor
tes na Assembléia Legislativa daquela capital. Evidentemente, 
S. Ex• deve ter dito isso porque é a opinião do Governador, que, des
ta forma, deve estar coerente com a opinião pública de São Paulo, 
que não deseja essa privatização, tão-somente pela privatização. 

Estamos num impasse: a·VASP precisa crescer, maS o Ministé
rio, embora reconheça o direito de privatizar, ou não ao Governo de 
São Paulo, não deixa que a V ASP cresça, enquanto não for privatiza
da! t uma coação inaceitável, ilegal, que São Paulo não pode aceitar 
da parte do Ministério da Aeronáutica, Sr. Presidente. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUI':RCIA (MDB- SP)- Pois nilo. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR)- Hâ questão de um ano, 
aproximadamente, esteve aqui no Senado o Presidente da VASP, ten
do sido longamente interpelado acerca da instituição. Concluiu, en
tão, S. S• por dizer que a V ASP é uma firma em pleno avanço de de-
senvolvimento sendo, por sinal, dentre muitas no País, a que oferecia 
os melhores resultados. E como empresa aérea, era a única que apre
sentava resultados positivos. Pois bem, não se-entende e isso foi incluM 
sive motivo de pergunta ao Presidente daquela companhia: como se 
desenvolve uma campanha nesse sentido? Por que privatizar-se uma 
firma que. no setor ·está oferecerido resultados positivos? Quantas fir
mas privadas do País estão falidas, obrigando o Banco do Brasil e o 
próprio Governo a nelas interferir como, por exemplo, o caso da 
ASA, em Pernambuco, que recebeu, agora, interferência da Caixa 
Econômica, que teve que desviar dinheiro do povo para acobertâ·la. 
Tarno~m. com relação à BORREGAARD, no Rio Grande do Sul, 
na "::.ual o Banco do Brasíl foi obrigado a interferir, e a comprar, fu
gindo a seus objetivos, a LTB- Listas Telefônicas Brasileiras ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-~ inacreditável. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Ora, se as próprias firmas 
particul:t.-es estão falindo, por que privatizar aquelas que têm partici
pação no capital oficial, se estão apresentando admiráveis resulta
dos, e oferecendo trabalho dos melhores possíveis? Será preferível 
que se esclareçam as causas que estão levando à formação dessas 
pressões contra uma firma modelo no campo da Aviação Civil brasi
leira. 

O SR. ORESTES QUI':RCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

Quero, Sr. Presidente, completar minha intervenção que, in
felizmente, em razão da limitação do tempo, tive que reduzir o mais 
possível, mas espero ter deixado clara a minha posição de não aceita
ção dessa-imposição, dessa coerção por parte do Ministério da Aero
náutica, que publicou uma manifestação repudiando parlamentares 
de São Paulo que estariam, nas suas intervenções sucessivas no Con
gresso Nacional, deixando mal o Ministério da Aeronáutica. Mas, 
veja, V. Ex•, pela manifestação do Senador Leite Chaves e de outros 
parlamentai-es de outros Estados, que não são somente parlamen· 
tares de São_ Paulo que estão exigindo um tratamento mais condizen· 
te, mais equânime do Ministério da Aeronáutica para com a Viação 
Aérea São Paulo. 

O Sr. Otto Lebmann (ARENA- SP)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUI':RCIA (MDB- SP)- Pois não. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Pedi licença a V. Ex• 
para dizer que não é apenas o MDB que tem debatido este problema. 
Nós, da ARENA, como representantes de São Paulo, já tivemos 

oportunidade de fazer um discurso nesta Casa, abordandÓ este mes
mo problema e criticando estas mesmas restrições. Lembramos até 
que a V ASP nasceu do sonho generoso de um grupo de paulistas e 
que, logo a seguir, qtia-ndo se verificou a possibilidade de a empresa 
crescer, foi um grande estadista brasileiro -Armando Sales de Oli
veira - quem fez o primeiro investimento do Estado para que 
aquela Companhia pudesse progredir como progrediu. Depois, 
nenhum dos Governadores que sucederam a Armando Sales de 
Oliveira deixaram de ter atenção para com o problema da VASP, no 
começo, quando ela precisava do auxilio governamental. Hoje, para 
vaidade de São Paulo e, conseqUentemente, do Brasil, a VASP é uma 
Companhia que produz renda e está em grande desenvolvimento. 
Nós, em São Paulo, tivemos a VASP servindo muito mais ao Brasil 
do que a São Paulo e nos orgulhamos disto. Não podemos compre
ender as dificuldades que a todo instante são noticiadas quando a 
VASP pretende ampliar a sua frota, quando pretende trazer novos 
aviões para servir ao Brasil. Não podemos compreender que ela te~ 
nha restrições neste particular, não acreditamos que seja uma medi· 
da do Governo Federal, acreditamos que seja uma medida setorial, 
que talvez, possa ainda ser revista. E deve ser revista, porque a manei
ra com que o Ministério da Aeronáutica coloca o problema, de fato, 
não convence a São Paulo, nem a quem de boa fé e friamente estuda 
este problema. Muito grato a V. Ex• 

O SR. ORESTES QUI':RCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, lembrando, tão simplesmente que, inclusive, a 
VASP demonstrou que não vai onerar a balança de pagamentos com 
a importação que pretende, de aviões para melhor equipar a sua fro~ 
ta. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - SP) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O Sr. Orestes Quérc_fa (MDB- SP)- Com prazer. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- SP)- O aparte do no
bre Senador Otto Lehmann colocou a questão em termos exatos, tal 
como V. Ex• vinha fazendo. Inclusive, disse S. Ex• que não há 
q-uem, examinando de boa fe o problema, possa chegar a conclusão 
de que se deva privatizar uma empresa, uma empresa pública, que 
vem sendo administrada de maneira satisfatória e produzindo resul· 
tados que beneficiam, não apenas o grande Estado de São Paulo, 
mas todo o País, com o que -aliâs estou de acordo. Faço minhas as 
palavras de S. Ex• Mas, se V. Ex• me permite, nobre Senador dado 
o modo como o Senador Otto Lehmann colocou o problema, e sen~ 
do S. Ex• Vice-Uder da Bancada da Maioria, eu gostaria de indagar 
se este pensamento é o da Maioria nesta Casa e se, por conseguinte, 
todo o Senado pensa assim, como V. Ex•, como eu, como o nobre 
Senador Otto Lehmann, 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a 
campainha.) -Lembro ao nobre orador que o seu tempo está esgo~ 
tado. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Não falo em nome de 
Liderança. Falo e-m-meu- nome-pessoaL--Não-declarei- que -falava -em 
nome da Liderança. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Permite V._Ex'" um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUJ':RCIA (M[)B- SP)- Com prazer. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Senador Quércia, acho 
que se comete uma injustiça neste debate sobre a privatizaÇão da 
V ASP, quando se coloca o problema como se fosse o Sr. Ministro da 
Aeronáutica o deflagrador desse terna. Eu o faço em homenagem à 
verdade, porque fui presidente de uma Comissão, aqui nesta Casa, 
para examinar o assunto. E o Presidente da VASP, aliás, um grande 
presidente, o Dr. Flávio Musa, que 6 um homem que tem desenvolvi
do a empresa, tem sabido bem administrá-la, ele, isso tem qLtase três 
anos, defendeu a tese da privatização da aviação civil no Brasil, in
clusive da VASP. Esse ponto de vista foi apoiado, àquela época, pelo 
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Secretãrio de Transportes, também de São Paulo. Logo, o apareci
mento dessa tese, na imprensa, não se pode atribuir ao Sr. Ministro 
da Aeronãutica, que também pode ter esse ponto de vista, como tem 
o Presidente da V ASP, assim como muitos Srs. Senadores são 
contrários a esse ponto de vista. Eu mesmo acho que não examinei o 
assunto, para que pudesse emitir, conclusivamente, quais são os 
aspectos positivos ou negativos desse tema. Também queria dizer 
que o Sr. Ministro da Aeronáutica jamais praticou qüalquer ato, 
visando prejudicar a VASP, jamais faria isto. Apenas, regulando a 
aviação civil no Brasil, numa época de crise mundial de combustível, 
adotou, com os dados técnicos que lhe forneceram, uma posição de 
não ampliação, no momento, da frota. Isto não quer dizer que, no 
futuro, a V ASP não possa aumentar a sua frota, No momento, os 
dados de que dispõem o Ministério da Aeronãutica, indicam que a 
VASP, não só ela, como as outras companhias, tem uma grande 
qualidade de assentos ociosos. No caso da VASP, os dados que nós 
temos em mãos nos dizem que a capacidade de assentos ociosos é da 
ordem de 55.5%. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - Isto é interessante. Eu 
tenho viajado na V ASP e tenho tido, às vezes, dificuldades em con
seguir um lugar. 

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Logo, numa crise de 
restrição de combustível, o Ministério achou que, numa polftica glo
bal não só em relaçã.o à VASP como também às outras companhias, 
evidentemente. em face dos dados técnicos. ele não poderia, neste 
momento, permitir a ampliação da frota. IstQ não significa, absolu
tamente, que haja qualquer restrição e que, no futuro, esse ambiente 
não se modifique e, evidentemente, o Ministério também modifique 
o seu ponto de vista. - -

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- Se não estoU enganado, 
ao mesmo tempo em que o Ministério vetava à VASP o adquirir no~ 
vos aviões, autorizava uma outra empresa a fazê..Io. Isto foi agora. 
Empresa esta que, segundo publicações feitas, inclusive um estudo 
do Banco do Brasil, não estaria em condições muito lisonjeiras. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Vou encerrar, 
Sr. Presidente, concordando com o aparte do nobre Senador Paulo 
Brossard, discordando do aparte do nobre Senador José Sarney com 
relação a essa capacidade ociosa. Não quero discutir, mas, evidente
mente. não posso acreditar que a V ASP tenha ociosa cinqUenta e 
poucos por cento da sua capacidade. Voltarei com dados a esse 
respeito. 

Pelo que se informa, existe discriminação, Sr. Presidente, contra 
aVASP. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Apenas estou dando, 
nobre Senador Orestes Quércia, um dado estatístico. V. Ex• até 
pode contestar. Se estiver errado, não é meu. Tenho o maior apreço 
pela VASP, pela Diretoria da VASP e acho que estou fazendo um 
grande trabalho. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Existe dis· 
criminação contra a VASP, Sr. Presidente, exatamente em razão de 
notícias como esta trazida pelo Senador Paulo Brossard, exatamente 
para impedir que a V ASP cresça, exatamente para exigir que ela se 
privatize, quando o dono da V ASP, que é o Governo, que tem condi
ções de privatizar ou não, não quer privatizar.~ uma coação com a 
qual não poderíamos estar de acordo e, tenho a certeza, ninguém 
aqui nesta Casa. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - José Guiomard - Alexandre Costa -
Petrônio Portella- Agenor Maria- Jessé Freire- Milton Cabral 
-Cunha Lima- Murilo Paraiso - Arnon de Mello - Gilvan 
Rocha- João Calmon- Amaral Peixoto- Vas_c_oncelos Torres
Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema -
Magalhães Pinto - Franco Montara - Otto Lehroan_n - ltalivio 
Coelho- Accioly Filho- Otair Becker- Daniel Krieger- Paulo 
Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral PeiXoto) - Passa-se à 

Item I 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 46, de 
1978, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do Editorial sob o 
título "O Congresso sem o Poder de Fiscalizar", publicado 
no Jornal O Estado de S. Paulo, de2 de abril de 1978_. 

Em votação o requerimento. 

O sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao autor do requerimento, Senador Mauro Benevídes, para encami
nhar a votação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Para encaminhar 
a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de lei de minha autoria, que objetivava regulamentãr 
o art. 45 da Carta Magna em vigor, para permitir o controle e fisca
lização dos a tos do Poder Executivo e da administração indíreta pe
las duas Casas do Congresso, teve a sua tramitação acompanhada 
atentamente pela imprensa brasileira, que abriu largos espaços para 
registrar a nossa iniciativa. 

Desde quando formalizei, perante a Mesa da Casa, aquela 
proposição, recebi de vários recantos do território nacional as mais 
significativas demonstrações de apoio e estímulo, partidas não ape
nas dos órgãos de imprensa que se editam no País, mas, também,-de 
várias Assembléias Legislativas, algumas das quais dispostas a 
;:~.presentar proposição semelhante, para disciplinar incisos análogos, 
insertos nas respectivas Cartas Estaduais. 

Quando a Comissão de Constituição e Justiça manifestou~se 
pela inconstitucionalidade e injuridicidade do projeto, tive ocasião 
de tentar desfazer aquela interpretação do douto colegiado, no que 
contei, aliás, com o apoio de eminentes figuras desta Casa. 

Vindo o projeto à discussão neste Plenário, acredito que quase 
todos os integrantes da Bancada do Movimento Democrático Brasi
leiro pracuraram expender considerações que pudessem levar a Ban
cada majoritária a reformular o seu posicionamento e abrir perspecti~ 
vas para a disciplinação de uma prerrogativa constitucional, de 
indiscutível relevância para a valorização do trabalho parlamentar. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, não se conseguiu sensibilizar 
a Bancada da Aliança Renovadora Nacional e o projeto, no dia I>? de 
abril, foi rejeitado por esta Casa, pondo fim assim a um trabalho 
exaustivo que vínhamos desenvolvendo, com o objetivo de viabilizar 
um dispositivo que teria, ou terâ, quando utilizado eficazmente, uma 
importância transcendental no trabalho de fiscalização e controle 
dos atas do Executivo e da administração indíreta. E a recusa, por 
parte do Senado, àquela minha iniciativa, deu lugar a este lúcido 
editorial do O Estado de S. Paulo, "O Congresso sem o poder de fis
calizar", no qual se pode ler: 

Não há quem ignore que essa falta de fiscalização permi
tiu o mau emprego de dinheiro público pelas entidades 
paraestatais e, ainda pior do que isso, foi sem dúvida uma das 
causas da corrupção generalizada que naquelas campeou, 
ainda hoje não erra:dicada, como se pode inferir dos escânda
los que com certa freqUência vêm à luz. 

Ora, Sr. Presidente, entendo a manifestação do O Estado de S. 
Paulo como um estimulo a esta Casa pára que reveja a sua posiÇão ... 

O Sr. Pat,~lo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- ... e, se lhe for 
oferecida uma outra oportunidade, que reformule o seu posiCiona~ 
menta anterior, e se empenhe no sentido de dar validade, de oferecer 
eficácia a uma norma da maior transcendência para realçar o traba
lho parlamentar. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- E acredito que 
nesta tarde, quando solicito a inserção desse editorial do grande O 
Estado de S. Paulo nos Anais do Senado Federal, posso eu informar 
aos eminentes Srs. Senadores qUe irei trabalhar no sentido de superar 
os embargos que obstacularizaram essa proposição, reapresentando
a à apreciação do Plenário, esperando eu que a Bancada da Maioria 
permita que, ainda na presente Sessão Legislativa, a matéria volte a 
ser discutida nas Comissões e no Plenário do Senado Federal. 

O Sr. PaulO Brõssard (MDB- RS)- Como se impõe! 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Sabe V. Ex•. 
Sr. Presidente, sabem os eminentes colegas que em função de precei
tuação constitucional e a conseqüente disciplinação regimental, para 
que a matéria seja reaprescntada nesta sessão legislativa, terei que 
contar com o apoio da maioria absoluta do Senado Federal. 
Consecjiiénfemente, só a Bancada do Movimento Democrático Brasi
leiro não seria suficiente para ensejar esse reexame da matéria pOr 
parte desta Casa Legislativa. Daí por que irei submeter o meu proje
to uma vez mais à Liderança da Maioria, para que, com a colabora
ção de mais treze Srs. Senadores da ARENA, possa a disciplinação 
do Art. 45 voltar a ser discutida no Senado Federal, nesta sessão 
legislativa. Se não contar com esse apoio, Sr. Presidente, este ano, 
não me será mais possível viabilizar a prerrogativa do art. 45. Mas, 
na sessão legislativa de 1979, se Deus me ajudar e se eu aqui estiver, 
pretendo reformular o meu projeto e torná-lo novamente em condi
ções de ser apreciado pelo Senado Federal. E decorridos 12 anos de 
promulgada a atual Carta Magna, seja dada, finalmente, validade ao 
art. 45, de tanta relevância para a valorização do trabalho parlamen
tar. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Em votação o reque
rimento. 

Os Srs. Senadores- que o aprovam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) Aprovado. Será feita a transcrição. 

E o seguinte o editorial cuja transcrição é solicitada: 

O CONGRESSO SEM O PODER DE FISCALIZAR 

A falta de fiscalização dos atas do Poder Executivo, inclusive os 
da administração indireta ou descentralizada, tem sido um dos gran
des males do Brasil. Para ter idéia do que essa falha representa, lem
bre-se a importância e o vulto que assumiram entre nós os órgãos da 
administração indireta, que manipulam volume de dinheiro público 
igual ou superior aos orçamentos de alguns Estados e da maioria dos 
Municípios. 

Não há quem ignore que essa falta de fiscalizaçãO permitiu o 
mau emprego de dinheiro público pelas entidades paraestatais e, ain· 
da pior do que isso, foi sem dúvida uma das causas da corrupção ge
neralizada que naquelas campeou, ainda hoje não erradicada, como 
se pode inferir dos escândalos que com certa freqUência v!m à luz. 

Foi certamente procurando realizar os prOpósitos moralizado
res do Movimento de 1964 que, em 26 de novembro de 1965, pela 
Emenda Constitucional n~" 17, se acrescentou um dispositivo à Carta 
de 1946, estabelecendo-se a fiscalização dos atas do Executivo e da 
administração indireta, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 
Federal. 

Todavia, a lei excepcional ficou letra morta. Apesar do novo dis
positivo constitucional, não se alterou a situação do Poder Executivo 
e·dos órgãos da administração indireta no que concerne à sua fiscali
zação. Foi essa situação, aliás, que levou, anos atrás, os Tribunais de 
Contas, despertados pelas duas Cortes paulistas, a desencadear cam~ 
panha objetivando, ao menos, a fiscalização das contas das entidades 
públicas com personalidade jurídica de direito privado, cujo capital 
pertence, exclusiva ou majoritarfamente, à União, ao Estado, ao Dis
trito Federal, ao Município ou a qualquer entidade da respectiva 
administração indireta. -

Em 1975, com a sanção, pelo Presidente Geisel, da Lei n9 6.623, 
instituiu-se, afinal, o julgamento das contas e, conseqUentemente, a 
fiscalização de tais entidades pelos Tribunais de Contas. Mas, embo
ra assim se desse um passo à frente, tal fiscalização é financeira, isto 
é, eminentemente técnica, devendo os Tribunais de Contas, em sfnte-

se, embora julgando as contas de tais entidades, verificar-lhes apenas 
a exatidão e a legitimidade dos atas. _ 

Quanto â fiscalização dos atas do Executivo pelo Congresso, na 
Constituição de 1967, repetiu-se o dispositivo que fora acrescido à 
de 1946, mantido depois pela Emenda nl' I, de 1969, apenas com 
duas irrelevantes modificações de redação. Assim, dispõe o arti
go 45 da Lei Básica que Ha lei regulará o processo de fiscalização, pe
la Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos A tos do Poder 
Executivo, inclusive os da administração indireta". 

Permite, assim, a Constituição vigente que se edite lei que regule 
tal fiscalização. E, mais, a lei que porâ nas mãos de. Senadores e 
Deputados poderes que, como observa Pontes de Miranda, .. podem 
evitar a tumultuosa e calamitosa feitura de portarias e de instruções, 
a ausência, por parte do Poder Executivo, de exame e vigilância do 
que se passa com as obras públicas, principalmente nas administra
ções descentralizadas". 

Mais não se precisa dizer para salientar a importância dessa lei, 
para a boa prática do regime democrático e o sadio funcionamento 
da administração pdblica. 

No entanto, acaba o Senado de rejeitar, pelos votos da maioria 
arenísta, Projeto de Lei do Senador Mauro Benevides, regulamentan
do o citado artigo 45 da Constituição. 

Tal rejeição causa, sem dúvida, estranheza, sobretudo porque es
sa fiscalização prevista no art. 45 foi, como declarou o Senador Da
niel Krieger, "uma das grandes prerrogativas que se outorgou ao 
Congresso", emenda de autoria do Senador Josafâ Marinho que ele, 
Krieger, com a autoridade de Uder do Governo, na época fizera 
aprovar. 

Como bem disse o Senador governista, não pode o Congresso 
- abrir mão dessa fiscalização, que, por outro lado, se impõe para o 

bom funcionamento do regime e da administração. Pelo que é preci· 
so regUlamentar o art. 45, o que o político gaúcho acha que ocorre
r-ã, fatalmente, "em outra oportunidade". 

A julgar pelo ocorrido, essa oportunidade pa~ce remota. O dis
positivo foi introduzido em nossa Constituição em 1965, tendo decor
ridos lU anos para que se apresentasse um projeto de lei regulamen
tador, agora rejeitado. Deverá o Pais esperar mais 10 anos para 
que o Congresso fiscalize as empresas paraestatais, que se constituem 
quase num Estado dentro do Estado? 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n<? 54, de 
1978, do Senhor Senador Braga Junior, solicitando à 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da exposição feita 
pelo Senhor Senador Virgílio Távora, em reUnião c_oiijunta 
das Comissões de Minas e Energia do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, no dia 5 de abril de 1978. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto)- Tem a palavra o no
bre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Braga Júnior presta um serviço à Casa, pedin
do seja feita a transcrição nos Anais do Senado Federal da conferên
cia que o nobre Senador Virgnio Távora fez perat1te à Comissã.o de 
Minas e Energia desta Casa. 

Sr. Presidente, o nobre Senador Virgflio Távora discorreu a 
respeito da energia nuclear no Brasil, desde os primórdios da im
plantação do Programa Nuclear, até a aprovação do Acordo 
Nuclear com a Alemanha, com conhecimento de causa. 

Somos membros da Comissão de Minas e Energia e tivemos 
oportunidade de interpelar o nobre Senador Virgílio Távora sobre a 
forma de enriquecimento de urânio que o Brasil estâ estudando com 
a Alemanha. Além das duas formas de enriquecimento que o mundo 
civilizado conhece, atê agora, hã uma terceira forma. 
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Devo dizer que essa conferência do nobre Senador Ruy Santos 
foi feita com conhecimento de causa, até daqueles que divergiam do 
seu pensamento, graças à diligência do Presidente da Comissão de 
Minas e Energia, Senador Jarbas Passarinho, que forneceu a S. Ex.t 
os pontos de atrito dos Senadores com o pensamento do Governo e o 
do nobre Senador Virgílio Tãvora. Dentre aqueles Senadores que di
vergiam de S. Ex' estava eu. E, na oportunidade, interpelei o Sena
dor Virgílio Távora sobre o problema nuclear brasileiro e o acordo 
respectivo feito com a Alemanha que, Sr. Presidente, em sfntese, é o 
seguinte: há duas formas de enriquecimento já testadas, aprovadas e 
em funcionamento no- mundo: a difusão gasosa, praticada nos Esta
dos Unidos, na Rússia e na França e a ultracentrifugação, adotada 
pela Alemanha. pela Inglaterra e pela Holanda, isto é, pela 
URENCO. 

O Brasil se associou à Alemanha na terceira forma de enrique
cimento; não é nem a difusão gasosa dos Estados Unidos, da França 
e da Rússia e já em uso no mundo inteiro; nem a ultracentrifugação 
usada pela Alemanha, pela Inglaterra e pela Holanda, também usada 
em grande parte dos países do mundo. f: uma terceira forma de 
enriquecimento- o jato contínuo (Jet Nozzle)- que é a mais cara, 
está em testes e não existe, em lugar nenhum do mundo, uma usina 
nuclear funcionando em jato contínuo. 

O nobre Senador Cunha Lima, que honra o MDB e o Senado 
com a s_ua presença, e a sua cultura nesta Casa, ouviu a nossa in
terpelação na oportunidade em que eu disse que o Brasil se associou 
à Alemanha no estudo de uma terceira forma de enriquecimento do 
urânio que não tem uma usina funcionando no mundo! 

Vou repetir porque ê produto de estudo e já interpelei aqui, hã 
dois anos. o nobre Senador Virgnio Tâvora e quero crer que S. Ex•, 
antes que seja governador do Ceará, tenha tempo de responder a esta 
interpelação sobre o enriquecimento do jato contínuo. Perguntei a 
S. Ex• se - juntamente com o Presidente Geisel ~ a delegação 
brasileira que foram à Alemanha, principalmente para estudar o 
acordo nuclear,- se havia visitado alguma usina nuclear funcionan
do pelo processo do jato contínuo? S. Ex• respondeu. que visitou a 
usina~ piloto, onde estão sendo feitos os testes. -

Sr. Presidente, o Brasil estã empenhando numa polftica nuclear 
a longo prazo onde terá que investir 8 bilhões de dólares. Quer dizer, 
estamos fornecendo parte do dinheiro para os testes que a Alemanha 
vem realizando com processo de jato contínuo para o enriquecimen
to do urânio .. 

Sr. Presidente, estamos, então, jogando o dinheiro num teste, 
num processo que ainda não está provado, não está funcionando em 
nenhuma usina nuclear no mundo. E isso, Sr. Presidente, ê a interpe
lação que fiz. Há outras considerações, mas como a hora urge e to
das às vezes que falamos isto não há tempo para entrar em outras 
ponderações mais interessantes. 

Recordo-me que o nobre Senador Virgflio Távora n·os respon
dendo declarou que o Brasil não pôde fazer o acordo nuclear c-om a 
ultracentrifugação, porque nem a Alemanha nem a Holanda nem a 
Inglaterra quiseram fazer conosco o acordo. Não pôde fazer com a 
difusão gasosa porque nem os Estados Unidos nem a Inglaterra nem 
a França quiseram fazer acordo conosco. Então nós partimos para 
terceira forma, que está em estudo, em teste e em provação. 

Então, Sr. Presidente, os oito bilhões de dólares estão sendo lan
çados nesta prova. O Brasil vai criar, com a Alemanha, uma terceira 
forma de enriquecimento, associado. Portanto, teremos, daqui a seis 
ou dez anos. mais ou menos, uma terceira forma de enriquecimento 
de urânio. A primeira, de difusão gasosa, com os Estados Unidos, a 
Rússia e a França; a segunda, ultracentrifigação, com a Ina:Iaterra, a 
Alemanha e a Holanda; a terceira, o jato contínuo, com õ Brasil e a 
Alemanha. 

Sr. Presidente, quero dizer que esse aspecto do problema não 
consta da palestra. Sei que a conferência é uma preciosidade, porque 
o eminente Senador enriquece os Anais da Casa coni uma palestra de 
alto nível e desapaixonada. Desejo, apenas, como não consta, aqui, 
nenhuma referência na palestra aos debates havidos no Plenário, 
fazer essa ressalva e quero me congratular com a Casa, com a Comis
são de Minas e Energia, na pessoa do nobre Senador Jarbas Passari~ 

nho, e com o nobre Senador Virgílio Távora que fez a palestra e, últi
ma ratio, com o Senador Braga Junior que requereu a transcrição 
nos Anais, de uma palestra que eu considero um documento valioso 
que ilustra os Anais da Casa e, mais do que isso, Sr; Presidente, 
proferida por um Senador, a ''prata da Casa", que se revelou compe
tente sobre o assunto. 

Eram estas as considerações que eu desejava dar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Em votação o reque
rimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Será feita a transcrição solicitada. 

E a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

A ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL 

Conferêncía proferida pelo Senador Virgl1io Távora naCo
missão de Minas e Energia do Senado Federal, em 5 de abn"l de 
1978. 

Palavras primeiras nossas sejam de louvor à iniciativa da Co
missão de Minas e Energia desta Casa, cujo Presidente, eminente Se
nado_r Jarbas Passarinho, em mais uma reafirmação de eficiência, 
aliás, tão bem demonstrada inúmeras vezes no passado, presta sem 
dúvida ao Senado e ao País, serviço dos maiores em trazendo a de
bate tema condicionante de nosso futuro. 

Nosso reconhecimento a S. Ex.', aos Membros das Comissões 
Técnicas das duas Casas de nosso _Legislativo, pelo convite a nós 
formulado para aqui nos pronunciarmos s_obre o assunto, que a nós 
soa não só como prova de _estima, mas, também, como incentivo, .ho
je tão raro, a quem de hã tanto luta pela entrada do Brasil na era nu
clear. 

Matéria comportando longa explanação, procuraremos abordá
la de forma sintética, reservando-nos para maiores esclarecimentos 
na fase do debate ... Trataremos assim, sucessivamente: 

O porquê da necessidade da energia nuclear no Brasil. 
Razão da linha de reatares adotada. 
O Acordo teuto~brasileiro de 1975. 
A experiênCia inicial CNAAA (Angra I) e, -
Considerações finaís, quando percutiremos a contro-

vertida questão de um protótipo de reatar no Brasil e a apli
cação do tório em um Programa Nuclear. 
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I. O PORQUE DA NECESSIDADE DA ENERGIA NUCLEAR 
NO BRASIL: 

1.1- O problema energético brasileiro e o programa nuclear 

No início de seu Governo, o Sr. Presidente da República definiu 
quatro pontos básicos para o setor de energia: 

I - Intensíficação da pesquisa de petróleo no País. 
2 - Aproveitamento dos recursos hídricos ainda dispo-

níveis. -
3- Preparação intensa do País para a era nuclear. 
4- Busca de Fontes alternativas de energia (fotossin

tese, gaseificação do carvão, ene-rgia solar, das inarés, eólica, 
etc.). 

Importando nós mais de 80% do petróleo e 50% do carvão mine
ral que consumimos, o problema se torna muito sério se levarmos em 
conta ser a seguinte projeção do· consumo de ener8ia- primária para. 
os anos de 1977, em percentagens. 
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Derivado de Petróleo ....•• ·~ -· .. ~. ~-- ~-~----·· ~--- ·- 41,8% 
Energia: Hidráulica _, ... , ••. ~~ ---· ~-~~---·- -----~--24,9% 
Carvão Mineral ...... ~ ..... -.... ~ , • -~-- ·-·- ~.-----3,6% 
Lenha ···········=~-~ ... ~-M·-~-~·-·---~--·~-· 21,0% 
Bagaço deCana .... , ..... --·. ~- .•...••. ~ ~---,.-~ .3,8% 
Carvão Vegetal . , .........•... , ••••..• ~ ~-~-.. 2,7% 
Gás Natural . , .........•...•....•..•.. -.;;..;ooo.-~~- .0,5% 

Em outras palavras: o petróleo importado representaria 33,44% 
deste consumo total energético. Deveria seu uso teitdCr a ficar restri
to à produção de energia para os meios de transportes em que não 
pode ser substituída a curto prazo e a petroquímica, em um e outro 
caso, parcialmente substituído pela fotossíntese (álcOOl carburante e 
álcool-química). 

A geração de energia para os demais fins, face à pobreza e 
situação geográfica de- nossas reservas carboníferas conheCidas, há 
pois que se basear na geração hidráulica já agora somada à nuclear. 

O Brasil, ·é de todos conhecido, possui um potencial hidráulico 
da ordem de grandeza de 15.000 MWE, dos quais 70.000 MWE 
concentrados na região amazônica. Ao analisarmos sua distribuição 
geogrâfica em relação ao consumo, atento ao fato atrâs citado, che
gamos à conclusão de que em 1990 apresentará a Região Sudeste um 
balanço energético grandemente deficitário, a Região Nordeste terá 

Capacidade 
Energia 

Hidráulica 
Nuclear 
Térmica 

Instalada 
MW % 

90.000 51 
75.000 43 
10.000 6 
175.000 !00 

Ou seja - a contribuição iuiclear serf3. de 55% do Mercado de 
Energia Elêtrica (em-bora só com 43% da capacidade total instalada: 
fator de carga médio' 70% contra 45% do conjunto de centrais 
hidroelétricas interligadas) e 25% do mercado de energia primária. 

1.2- Surge aqui a primeira indagação: 
"Porque não adotar para a complementação necessária termo

elêtrica, o carvãO;''? - -
-Infelizmente o carvão nacional é de baixa qualidade para fins 

de produção de energia elétrica, apresentando um teor ae cinzas ele
vado. 

-Só estes fatores jã seriam suficientes para reduzir um -Pro~ 
grama baseado exclusivamente em centrais térmicas a carvão: a 
poluição causada pela queima de um mau carvão assumirá 
proporções alarmadoras. 

- As reservas nacionais seriam insuficientes para o atendimen· 
to de um grande programa térmico. Só para dar uma idéia se uma 
central nuclear do porte de Angra 2 fosse substituída por uma térmi
ca a carvão. as neCessidades anuais de combustível nuclear (cerca de 
33TU) teriam que ser substituídas por cerca de 3.500.000 T. de 
carvão para a produção da mesma energia, o que representa mais de 
o dobro da produção nacional de carvão em todas as suas formas 
(coque, metalúrgico, vapor, redutor) no ano passado. 

-Aí então, 75.000.000 MW exigiriam 66 vezes este valor, ou 
560.000.000 tondadas a serem transportados- de jazidas distantes, 
com problemas ecológicos e ambientais. 

-O carvão deve ficar, então, reservado para consumo local, 
evitando assim os problemas de transportes. 

1.3- Política Nuclear seguida: 

Corolãrio lógico é a imperiosa necessidade_ de:_ iiiiplantar no 
Brasil a Indústria Nucleãr, seja do .... Ciclo de Combustível Nuclear", 

esgotado a exploração de seu potencial, a Sul ostentará ainda 
disponibilidade a se exaurir até o ftm do século e _apenas a região 
Amazônica terá superavlt. 

"Tudo indica, pois, que nos próximos 20 anos o programa 
nacional de eletrificação deverá visar ao objetivo de criação de um 
sistema interligado em escala nacional de forma a preparar uma 
infra~estrutura adequada, para um desenvolvimento baseado essen· 
cialmente na utifizaçào do potencial hidráulico da Amazônia e na 
expansão da geração nuclear junto aos centros de carga, complemen
tados por projetas hidrelêtticos locais, ainda disponíveis prin
cipamente para suprimento de ponta e por complementação térmica 
a carvão" (Luiz Cláudio Almeida Magalhães). 

Estas considerações nos levam a uma primeira conclusão, fruto 
de estudos que remontam de longe e a que CNEN, CBTN e 
NUCLEBRÃS mais recentemente, ao longo de mais de meia década, 
deram prosseguimento: 

Necessidade de instalar na Região Sudeste atê 1990 uma capaci
dadé em centrais nucleares da ordem de 10.200 MWE; 8 unidades de 
1.200 MWE (APP) a se somarem aos 600 MWE (APP) da primeira 
usina de Angra dos Reis. 

Esta participação nuclear- segunda conclusão- será progres
sivamente crescente devendo atingir em torno de 75.000 MWE no 
ano 2000, segundo o quadro abaixo: 

55.000 

Energia % Ener8la Fator 
GWH % Primdria Carga 

355.000 42% 19% (45%) 
460.000 55% 25% (70%) 

25.000 3% 1% 
840.000 100% 45% 

seja de uma indústria eletromecânica pesada que permita uma parti
cipação crescente nos re~tores a serem sucessivamente montados. 

- "Por termos atravessado uma crise de petróleo c sofrido. na pró
pria carne a experiência de sermos dependentes, achamos extre-
mamente oportuno buscar de logo autonomia e independência na 
área de fabricação de reatares e na do elemento combustível através 
absorção de tecnologia". (Shigeaki Ueki). 

Assirn impunhaMse e impõe-se a intensificação da pesquisa de 
material físsil e fêrtil no P~f~ e a absorção da tecnologia a mais 
avancada possível. 

t ainda o Titular da Pasta das _M_inas e Energia que afirma. 
"Quanto a fabricação de reatares, ao exarminarmos a história 

da construção das usinas hidroelétricas, verificamos que hâ, hoje, 
sete ou oito grandes fãbricas de carcaças e de todos os componentes 
de turbinas hidrelétricas." Porque não termo;; apenas uma ou duas 
indústrias de carcacas e de todos os componentes de turbinas 
elêtricas"? -

-Porque sempre nos esquecemos de criar empresa nacional e 
de absorver tecnologia. f:ramos apenas compradores do mais barato 
e com melhores condições de financiamento, de todas as partes mais 
complexas dÓ conjunto, tudo que exige geralmente certa tecnologia. 
A mesma afirmação é válida quando se trata grandes motores, 
grandes compressores. 

A política adotada no planejamento nuclear foi -pois comple
tamente oposta: progressiva nacionalização _dos reatares, mesmo que 
os primeiros saiãm mais caros. Porém daqui a dez anos saberemos e 
estaremos fabricando reatares nucleares integralmente no Brasil. 

Quanto ao ciclo de combustível (conjunto de op~rações indus
triais necessárias para transformar o minerio de urânio em combustí
vel pronto para ser usado no reatar, sua utilizaçãO para produzir 
energia neste e os trabalhos de reprocessamento e_ re-utilização do 
combustível irradiado cuja idêia de volume para um reatar do porte 
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do de Angra II - l.200MWE -pode ser vista em figura anexa) as 
dificuldades são bem maiores. Há nele dois segmentos da maior 
importância: o do enriquecimento do urânio e o do processamento 
do urânio irradiado. 

Quanto aos demais segmentos - pesquisa mineral, concen
tração do urânio. preparação do hexafluoreto e fabricação do 
elemento combustlvel- podemos conseguir sua realização sem auxi
lio de terceiros; mas no tocante àqueles dois primeiros, não. 

2. RAZÃO DA LINHA DE REATORES ADOTADA. 

2.1 - Noções Gerais: 

Sem entrar em grandes detalhes, vam~nos permitir apresentar 
algumas noções básicas para melhor sistematização dos debates que 
se seguirão à parte expositiva deste pronunciamento, embora de 
todos conhecidas: 

I) Os átomos são Constituídos a partir de neutrons, protons e 
eletrons, os dois primeiros envolvidos no nuéleo (donde seu nome 
genérico de nucleons), sem falar em partículas outras de menor 
importância. 

2) Semelhantemente às reações químicas, quando átomos ou 
moléculas são colocadas em contacto e reagem umas com as outras, 
a reação nuclear se obti:m quando um núcleo é posto em contacto 
com uma partícula em radiação. 

3) O Balanço energético de uma reação é a igualdade entre a 
soma das massas e energias (relacionadas pela equação E = MC2) 

nos dóis membros da reaçào: 
Partícula Incidente+ Núlceo Ativo =Partícula Enie~gente + Nú

cleo Produto + Q, sendo Q a energia produzida, no caso de reação 
exoenergética, alcançando então milhões de vezes a potência de uma 
reação química. 

4) Núcleos ou Elementos Físseis são os nú.cleos ou elementos 
capazes de sofrer fissào (repartição) por absorção de um. netJ.tron. 

5) Reação em Cadeia é uma reação auto-sustentada, que uma 
vez iniciada é capaz de manter-se sem necessidade de um agente 
externo. 

6) Material Físsil é aquele com o qual é possível obter-se uma 
reação de fissão em cadeia. 

Na natureza existe apenas um: o isótopo 235 do Urânio (o 
U235): artificialmente, via reatares, podem ser obtidos o Plutô_nio 
239 (PU239) e o Urónio 233 (U233). 

Material Fértil é aquele que não sendo flssil, transforma-se em 
material físsil em conseqUência da captura de neutrons em um reato r. 

Nessa classe se inc;lu~m q Tório (Th232) de que somos razoavel
mente providos pela natureza e o Isótopo 238 do Urânio (U238). 

7) Acontece que o urânio existente na natureza- o chamando 
urânio natural - possui muito pequena percentagem do isótopo 
físsil, o U235 e grande quantidade de isótopo fértil U238. A grosso 
modo as proporções são: U238= 99,3%, U235 = 0,7%. 

8) Otiinizai' o uso destes elementos para principalmente, obter 
energia, enquanto a ciência não doma a fusão (que se constitue na 
aglomeração de núcleos leves produzindo um núcleo pesado -caso 
deutério) é a meta de todas as nações desenvolvidas, seja pelo uso de 
material físsil enriquecido (aumento da propor-ção do isótopo 235, 
no urânio) seja pela utilização de reatares d_e tecnologias mais 
avançadas. 

9) Reatar é pois uma montagem onde se processa e mantém de 
uma maneira auto-sustentável a reação de fissão em cadeia. 

10) O combustível inicial de um reator pode ser formado da mis
tura de um dos núcleos férteis (Th 232 ou U238) e um dos Qúcleos ffs
seis U235, U233 ou Pu239. A presença do material tertil faz com que 
o reator produza novos núcleos flsseis à proporção que os destrói. 

11) Quando o reato r permite além de produzir o mesmo tipo de 
núcleo flssil inicialmente usado em seu combustível, o obter em 
maior quantidade que a consumida, ele é um super-regenerador ou 
breeder, alvo hoje do interesse e da pesquisa de todos os Países, pela 
sua incomparável eficiência. 

O testemunho insuspeito de André Giraud, com sua _autoridade 
de Administrador do Comissariado Geral de Energia Atômica da 
França, é conclusivo: 

.. A utilização de reatares super-regeneradores permitirá a partir 
de recursos naturais provados e experimentados em 1975, 2200 
bilhões de toneladas equivalentes de petróleo em energia contra 45 
bilhões com a utilização das Centrais n_uc;l~ares classicas ..... " Isto é, 
em uma proporção de 48,5 x 1 .. , sem comentários. 

O seu funcionamento exige porém a posse prêvi.a de plutônio 
ejou urânio enriquecido. 

Donde não podermos abrir mão da tecnologia da produção 
destes dois elementos. 

2.2- Porque adotar Reatares a Urânio Enriquecido? 

Fazemos nossa a admirável tese de Albano Amarante s_obre o 
assunto da qual tiramos um excerto: 

"A etapa no processo decisório envolveria a escolha da linha de 
reatores nucleares a adotar". 

Essencialmente dois tipos foram considerados: os reatares 
HWR (Heavy Water Reactores) que usam como combustível o 
urânio natural- 0,7% do isótopo um- e como moderador a água 
pesada, e os reatares LWR (Light Water Reactors), moderados a 
ãgua leve, ou comum, e tendo como combustível o urânio enriqueci
do a uma taxa de cerca de 3% no isotopo fís-Sil um. 

Uma análise aprofundada dos aspectos técnicos e económicos le
vou a uma opção em favor dos reatares LWR, a urânio enriquecido, 
por apre.c;entarem os memos: 

- Custos menos elevados; 
-maior eficiência na conversão de energia térmica para 

elétrica; 
-tecnologia mais amadurecida e mais difundida. 

Esse último aspecto é realmente digno de nota, Os reatoes a urâ
nio natural e moderados à água pesada (HWR) ou a grafita, apesar 
de pioneiros na geração de energia elétrica, foram sendo progres
sivamente substituídos pelo LWR. Atualmente, 89% da potência 
elétrica gerada no Mundo Ocidental por meios nucleares provém dos 
reatores L WR, cabendo aos HWR a. fraca contribuição de 4%. 

Os reatores a urânio natural (isto ê, os HWR e os moderados a 
grafita) contribuem juntos, com lO%. Projeções para o final deste 
sêculo indicam que os LWR continuarão preponderantes (71%). 
Havendo um aumento sensível (para 21%) na contribuição dos reai~ 
!es a alta temperatura (HTGR) - "'High TemperatU-re Gas Cooled 
Reactors" e dos reatares super-regeneradores (FBR - Fast Breeder 
Reactors), que usam urânio altamente enriquecido ou plutônio e 
ainda estão em desenvolvimento no momento. 

Para os reatores a urânio natural caberá a modesta parcela de 
8%. 

Essa maciça preferência mundial pelos reatores a urânio 
enriquecido_ oferece um sólido alicerce tecnológico à linha esColhida 
e uma substancial garantia de sucesso na estruturação do apoio 
energético imprescindível ao célere desenvolvimento da nação. 

A par disso, se analisarmos o panorama mundial de hoje, quase 
três anos após a tomada de decisão, e observarmos as dificuldades e 
-restrições impostas pelo Canadâ- ú.nico foinecedor atual de reata
res HWR comerciais- à exportação de material e equipamentos nu
cleares, só podemos nos regozijar com o acerto dã. decisão tomada 
pelo Governo. 

Cumpre salientar, outrossim, que dos dois principais 
argumentaos usados em favor dos HWR: 

-independência nacional em combustível, e 
- menor consumo de urânio, 

apenas o segundo pode ser aceito como válido. 

A dispensa dos serviços de enriquecimento de urânio, defendida 
na primeira argumentação, é substituída pela necessidade de impor
tar ãgua pesada, de sorte que a dependência externa continua. A 
pretendida possibilidade de construção de uma usina para produção 
de água pesada, encontra seu paralelo na construção de uma usina 
para enriquecimento de urânio. 
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Na verdade, é a absorção de tecnologia destinada à construção 
de usinas nacionais que realmente levará à desejada independência, e 
isso mostrava-se mu.ito mats promissor através de uma decisão por 
reatores a urânio enriquecido. 

O argumento realmente ponderável em favor dos HWR é o 
menor consumo de urâniá natural que os mesmos apresentam. De 
fato, para cada megawatt de potência elétrica, a carga de reposição 
anual para um HWR é de ordem de 125 kg de urânio natural, mas 
atinge cerca de 180 kg para um LWR. Esses 180 kg de urânio 
natural, que representam o ônus real às reservas existentes, ficam 
reduzidos a 30 kg, após o processo de enriquecimento para 3% (com 
teor de rejeito de 0,25%) tornando a carga de reposição dos LWR 
rnais compacta e energética que aquela dos HWR. 

Com a linha adotada, as necessidades brasileiras acumuladas 
até o ano 2000 são de cerca de 90.000 tonelada_s de_011-U 3

, as quais 
poderiam ser reduzidas, talvez, para 60.000 toneladas, se escolhidos 
os HWR. Contra essa economia de 30.000 toneladas de O~<U, 
teríamos, em contrapartida, a necessidãde de cerca de 45.7000 
toneladas de água pesada. Com os preços de O~U.,, da água pesada e 
do trabalho de enriquecimento correntes em 1973, resultariam custos 
cerca de 35% maiores para o combustível moderador da linha HWR. 

Conseqacntemente, em termos de custos o argumento não se 
aplica. 

O peso dos argumentos em favor. da linha de r~_tores a urânio 
enriquecido, por outro lado, sobrepunha-se a essas considerações, 
mormente tendo em vista a maior possibilidade que se antevia de 
conseguir, através dessa linha, uma mais râpida obtenção de 
independência tecnológiCa. _ __ 

Em que pese ter sido coberto apenas pouco mais de 5% do 
território ·nacional em prospecção aêrea de âreas radioativas, a pos
sível escassez de minério de urânio sempre foi um fator cui
dadosamente considerado. 

3. ACORDO TEUTO-BRASILEIRO DE 1975. 
3.1 - Porque a Alemanha: 

A urgência em garantir a energia necessária ao nosso 
desenvolvimento livre de empreitadas aventurescas, não permitia 
aguardar um desenvotvfmento puramente autoctone da tecnologia 
nuclear (A. Amarante). 

Assim, decidimos discutir com outros parceiros mais avançados 
a na conquista da respectiva tecnologia, que se dispusessem a nÔ-la 
transferir na base da reciprocidade na transação. 

Afora a União Soviética e a lnglatera, que estão a braços com 
dificuldades imensas, só existem três países no- mundo em condições 
de nos fornecer a. tecnologia pretendida: Estados Unidos, França· e 
Alemanha. sem falar no Japão. 

Detentores hoje do monopólio do combustível Nuclear, os Es
tados Unidos foram desde logo considerados oocão a descartar, 
apesar dos entendimentos com seu governo e firrriaS particulares, fa# 
ce a restrições de ordem legal impeditiva da transferência de tecnolo
gia do ciclo de combustíveL "Se eles não nos ensinam, por que 
vamos bater à sua porta?" (Ueki) 

Quanto à França, não só não possuía tecnologia para o tipo e o 
tamanho do reatar que buscãvamos ( 1300 MWe), como também o jâ 
citado Monsieur Giraud (Diretor do comissariado de Energia Ató
mica da França) vindo ao Brasil, manifestou em nome de seu País 
interesse em participar de todas as etapas, menos no tocante ao 
enriquecimento do urânio, para nós um ponto essencial. 

Restou a Alemanha. 
Razão que nos levaram a tal escolha. 

a) Primeira-SuaAita Tecnologia. 
Em termos de tecnologia nuclear foram eles os primeiros a 

seguir esta senda, seus laboratórios de pesquisa são de primeira 
ordem. Para conseguir -ãtingir esta tecnologia ou criar uma própria, 
levaríamos no mínimo 25 anos. A Alemanha como todo seu 
embasamento técnico~científico levou duas décadas para atingir o 
ponto a que chegou. 

Assim partiremos, não mais da estaca zero mais, jã de ombros de 
gigante. 

b) A dotava ela uma linha de reatares a mais avançada (para 
usinas da primeira geração) a linha de urânio levemente enriquecido 
- água leve, seguida pela quase totalidade das grandes nações 
(referida à data da decisão brasileira, a capacidade nuclear em 
reatores em operações, construção, p!anejamento no mundo, seiun~ 
do os tipos de reatores em confronto), era assim distribuída: Urânio 
levemente enriquecido- água teve 414384 MWe, urânio natura!
água pesada 20, 133MWe ou seja respectivamente 86% e 4,2%, caben-
do o restantes 9,8% a todos demais tipos. ___ _ 

ç) Terceira- _A Alemanha para atenâer as suas necessidade de 
energia está riluito preocupada com o suprimento de urânio, permi
tindo este fato ampla margem de negociação. 

_ cf) _Quarta - Pelo Tratado de Paz, a Alemanha não pode 
construir usinas de enriquecimento de urânio em escala comercial 
face a restrição imposta pelos aliados. Havia ela que ter um parceiro 
para, fora de s~u território explorar, comercialmente o processo 
exclusivamente seu, o de Jet-nozzle Gato-centrifugo) para enrique
cimento de urânio, único disponível para tal acordo, (jâ que os 
demais não eram de sua propriedade) e em promissoríssimo estágio 
de desenvolvimento apresenta o mesmo· a vantagem de permitir 
economias de escala, uma vez que ao contrário da difusão gasosa 
comporta ele a construção de pequenas unidades que podem ser 
acopladas em paralelo de acordo com as necessidades._ 

Não é pois de admirar que dentro de um ano, guardado o sigilo 
que a operação exigia pudesse ser ela concretizada. 

3.2.- Visão Panorâmica 

Acordo Teuto-Brasileiro sobre cooperação no· campo dos usos 
pacíficos eh! Energia Nuclear. 

O Acordo (diplomãtico) - diga-se ántes de mais nada - é 
complementado pela "Declaração dos Governos do Brasil e da 
República Federal da Alemanha. relativa a suplementação do 
Acordo de Cooperação, sobre os usos pacíficos da energia nUclear de 
27 de junho de 1975'', firmada pelos Ministérios das Minas e Energia 
do Brasil e da Pesquisa e da Tecnologia da RFA- o chamado Proto
colo de Cooperação Industrial. 

Em 26 de fevereiro de 1976, por solicitação das partes interes
sadas, a AlEA com elas assmou acordo para aplicação de suas 
salvaguardas ao material nuclear fornecido, transferido ou produ
zido sob o Diploma anterior. 

.. Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil, o 
Governo da República Federal da Alemanha e a Agência lnter~ 
nacional de Enérgia Atômica para Aplicação de Salváguarda_s". · 

Cópia dos três vão anexa à explanação. 
"Conforme se pode ver de sua leitura, abrangem os dois 

primeiros, os seguintes campos: 
- Prospeçào, extraçao e processamento de minérios de urânio 

bem como produção de compostos de urânio. 
Fabricação de reatares nucleares e outras instalações nucleares, 

bem como produção de compostos de urânio. 
-Enriquecimento de urânio e serviços de enriquecimento. 
-Produção de elementos combustíveis e reproCessamento de 

combustíveis irradiados. 
Aludidos itens, bem como um quinto referente ao financiamen

to, constituem objeto de 5 lnstrumentos específicos com Diretrizes 
norteadoras dos diferentes contratos comerciais a firmarem-se. Na 
prática jã foram todos pela NUCLEBRÃS, empresa públlca brasilei
ra, com companhias de eletricidade nacionais e empresas parti
culares alemãs- conforme a "Declaração" em apreço. 

Vamo-nos deter em seu exame, pois são, na realidade, materiali
zadoras de interesses e compromissos, bem mais elucidativas que a 
enfadonha leitura dos protocolos cltados. 

Primeiro dos Instrumentos Especfficos: 
I-- Diretrizes para prospecção, pesquisa; desenvolvimento, mi

neração e exploração de depósitos de urânio no Brasil, bem como 
produção de concentrados de urânio natura!. 

Foi formada um joint-venture entre a NUCLEBRÁS (51%) e a 
Urangesellschaft (49%) para trabalhos de pesquisa e lavra de urânio 
em áreas indicadas pela NUCLEBRAS, além daquelas que cons-
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tituem seu campo de operação própria. Caso se chegue à lavra, 80% 
pelo menos serão destinados a formação de reserva para o aten
dimento das necessidades nacionais. desde que essas sejam plenamen
te satisfeitas, a NUCL_EBRÃS poderá exportar para a Urangesel
lschaft o equivalente no máximo a 20% da reserva medida em conjun
to. 

Empresa já organizada- a NUCLAM 

O segundo instrumerito espeCífico trata de: 
2 - Diretrizes para o enriquecimento de urânio e serviços de 

enriquecimento· 
a) Constituição no Brasil de uma Companhia para construção 

e operação, no Pafs, de uma usina semi-industriRI de enriquecimento 
de urânio pelo processo do jato-centrífugo Getnozzl_e) <l~çnvotvido 
no Centro Nuclear de Karlsruhe, com capacidade de até 250.000 
UTSfano, a proporção serã Steagkernenergie - abreviadamente 
STEAG - 15%, 1NTERATOM (subsidiâria da KWU), 10% e 
NUCLEBRÃS, 75%. 

As plantas necessárias para instalação da mesma já foram libe
radas pelo Governo Teu to, em abril passado. 

Empresaja organizada: a NUCLEI 
b) Associação da NUCLEBRÃS (50%), a STEAG (50%), para 

prosseguimento na Alemanha dos trabalhos de pleno desenvolvimen
to do processojato-centrífugo, em uma Empresa, e 

- Para comercialização, em todo mundo, da licença referente à 
construção de usinas comerciais de enriquecimento de urânio pelo 
processo dejato-centrífugo. 

Empresa já organizada. 
c) Serviços de enriquecimento para as próximas centrais a 

serem supridas pela URENCO, da qual faz parte a Alemanha, até 
que as instalações brasileiras nos tornem atito-suficie:nt~s no setor, 
caso haja falha imprevista de fonte regular. 

Examinaremos o Terceiro Instrumento Específico: 
3- Diretrizes para indústria de Reatores Nucleares. 
Compreendem a implantação de: 

a) Ciã.. de Engenharia Nuclear, 
b) Fábrica de Componentes Pesados, 
c) Usina de Fabricação de Elementos Combustíveis, e 
d) O Fornecimento de Equipamentos de Reatares: 

Detalhes: 
a) Constituição, no Brasil, de uma empresa (Companhia de 

Engenharia de Usinas Nucleares), mediante associação entre a 
NUCLEBRÁS, 75%, e a KWU (alemã) 25%, de criaçãO imperiosa 
em virtude de e1ttrcma complecidade da engenharia do reator e dos 
elevados requisitos de segurança nos equipamentos de uma usina 
nuclear, no tocante aos equipamentos convencionais e as obras civis 
da usinas nucleares, a companhia subcontratará os serviços de 
empresas brasileiras de engenharia. 

Empresajâ organizada- a NUCLEN 
b) Constituição no Brasil de uma empresa subsidiária da 

NUCLEBRÁS (75%), com a participação de um consórciO Europeu 
(25%) formado pela Voest Alpine, GHH Sterkrade e a KWU, des
tinada a fabricação de componentes pesados. a tecnologia adotada é 
a da firma alemã KWU. As empresas brasileiras de mecânica pesada 
convencional que se habilitarem como fornecedoras de equi
pamentos complementares será oferecida participação acionária 
substancial, podendo a NUCLEBRÁS descer na cota que lhe cabe 
até 51%. 

Principais itens contemplados, 

- Vasos de pressão 
-Geradores de vapor, 
- Pressurizadores 
-Estruturas internas de Reatar, 
-Acumulares, 
- Turbogeradores 

Empresa já organizada- NUCLEP 
Metas mínimas de nacionalização a serem obtidas no conjunto 

dos componentes em cada uma das usinas nucleares, em uma pro
gramação crescente de: fabricação nacional. 

Usinas: 

2 e 3- 30% de nacionalização 
4 - 47,5% de nacionalização 

5-60% de nacionalização 
6 e 7- 65,4% de nacionalização 
8 e 9- 70% de nacionalização. 

c) Assistência têcnica da KWU a NUCLEBRÁS para constru~ 
cão e _operação de uma Fábrica de Elementos Combustíveis - a 
Usina de Fabricação de elementos Combustíveis com capacidade ini
cial de. 25tfano e final de 250/ano, devendo começar a funcionar em 
1979. 

Fábrica já em construção avançada. 
-d) Fornecimento de equipamento de reatares: a ser efetuado 

pela K WU com progressivo grau de nacionalização. 
Enquanto na Usina Álvaro Alberto nossa parte, neste setor, foi, 

apenas, de 8%, no primeiro dos 8 reatares de 1200 MWe a serem 
adquiridos pelas empresas brasileiras de eletricidade, eSta percC:rit3.
gern andara _pela cifra de 30%. As quatro primeiras ·usinas serão 
compradas a K WU com participação progressiva da indústria bra
sileira e as últimas quatro já serão de responsabilidade da 
NUCLEBRÁS. 

Apreciemos o Quarto Instrumento Específico: 
4- Diretrizes para Reprocessamento de Combustível irradiado: 

-Construção de uma Usina-Piloto de reprocessamento de 
combustível irradiado com capacidade inicial de 2 toneladas/ano, a 
KEWA fornecerá a NUCLEBRÁS consultaria para o projeto e 
construção da usina~piloto, os centros nucleares KFA e GFK 
auxiliarão no projeto, construção e operação. 

-Construção de usina comercial de reprocessamento com 
capacidade ainda não estabelecida. . 

Entendimento UHDE (engenharia) KEWA e GFK~GWK 
assegurará a indispensável disponibilidade de know~how. 

Este item, objeto das maiores restrições por parte dos Estados 
Unidos, com a transferência das plantas e tecnologia respectiva jâ 
efettiv3.da em abril último pelo Governo Alemão, marcha célere para 
sua implementação. 

Finalmente, o Quinto Instrumento Específico: 
5- Diretrizes para o Financiamento do Programa. 
O financiamento cobrirá os equipamentos e serviços importados 

da RFA, ou seja: 

-Usinas Nucleares n"'s 2 e 3, 
-Combustível para as usinas nucleares 2 e 3, 
-Futuras usinas nucleares, 
-Fábrica de componentes nuclear~s pesados, 
- Usina-Pl1oto de enriquecimento de urânio, 
-Usina-Piloto de reprocessamento. 
- Fábrica de elementos combustíveis. 

O valor do financiamento atinge 900 milhões para as usinas n9s 
2 e 3. U$ 270 milhões para as unidades industriais e US 230 milhões 
para o combuêtível em um total deU$ 1.400 milhões. 

Para tal foi organizado o Consortium do Dresdner Bank A.G., 
Deustsche Bank A.G., Conmerzabank A.G., e Westdeutsche Landes
bank. O Consortium junto com Kreditanstalt (Kredítanstalt Fuer 
Wiederautbau) será o responsável pelo financiamento até o valor 
citado com um surplus atê 10%. 

A parte referente às usinas nqg 2 e 3 foi contratada pelo grupo 
alemão citado com Furnas, cOm intervenlênCia da NUCLEBRÁS, a 
atinente a materiais para outras instalações- fábricas de componen
tes pesados. usina-piloto de enriquecimento - contratada com o 
mesmo grupo diretamente pela NUCLEBRÁS, já a que se refere às 
usinas n9s 4 e 5_será negociada diretamente entre a NUCLEBRÁS e a 
KWU. 

Acordo, portanto, materializado através de contratos comer· 
ciais firmados e já em execução, o que praticamente torna irreversí
vel o Programa. 

t de notar que intencionalmente enfatizamos várias vezes: .. Em
presaj5. organizada" para ficar bem claro que estamos diante de fato 
consumado. 
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Do andamento do Acordo dá-nos uma perfeita idéia, a leitura 
do relatório das atividades da NUCLEBRÁS referentes ao ano de 
1976. qLJe como documentação de consulta anexamos. 

Por ele se verificará o imenso esforço já realizado e muito pouco 
conhecido. até mesmo pelas elites brasileiras. 

3.3- Estado Atual de sua Implementação: 

-Usina de enriquecimento- NU C LEI 
-A usina terá uma capacidade final de 200.000 UTSjano e 

será implantada gradativamente a partir de 1981, em caráter 
experimental. 

A engenharia de base já está concluída c já foi iniciado o projeto · 
de detalhe e a colocação de encomendas referentes aos componen
tes que exigem maior prazo de fabricação. Os trabalhos de 
preparação do terreno nas proximidades de Resende, Rio de Janeiro, 
já foram iniciados. 

-Já foram iniciadas as atividades de infra-estrutura da usina. 

-UNSTEP 

~ Jã plenamente operativa. Está desenvolvendo programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento (P& D) com particiPâÇão de engenhei
ros brasileiros, programas nestes ligados: 

a) Desenvolvimento de estágios maiores; 
b) Substituição de materiais de equipamento por outros 

de menor preço; 
c) Construção e testes de válvulas especiais de vedação 

para usinas de maior porte; 
d) investigação em escala industrial de novos elementos 

de separação; 
e) TreinamentOs de pessoal. 

-Fábrica de Elemento Combustível 
Já foi concluído o projeto bãsico e ifliciado a engenharia de 

detalhe e a preparação para contni.tação das obras civis, tendo em 
vista a entrada em funcionamento em 1980, a tempo de fabricar as 
primeiras recargas de Angra I. A Fábrica de Elementos Combustí
veis se localízarã em área contígua a usina da NUCLEP, integrando
se num complexo industrial do qual fará parte também uma usina de 
conversão de concentrado de urânio. 

-Reprocessamento 

Encontra-se na Alemanha, um grupo de engenheiros, junto a 
uma usina de reprocessamento, em um trabalho de absorção de 
tecnologia e de execução do projeto conceituai da nossa usina. 

A usina de reprocessamento deverá entrar em operação em 1983. 
Já foí assinado em 1976, o contrato de know-how com as firmas 

alemãs Kewa-Uhde. 
Os estudos básicos estão bern avançados, e prosseguem o proces

so ligado a seleção do local e a preparação das negociações para con
tratações de engenharia de detalhe da usina, que será executada por 
uma firma nacional. 

- NUCLAM- Nuclebrás Auxiliar de Mineração S.A. 

Já plenamente em operação desde o ano de 1976. Suas ativi
dades de prospecção restringem-se a uma área da ordem de 70.000 
kmz. 

-O esforço prfnCipa"l de prospecção(+ 90%) continua sendo 
feito pela NUCLEBRÃS. 

-A NUCLAM já identificou algumas áreas prOmissoras mas 
não se pode ainda dizer que se constituem depósitos economicamen
tes exploráveis. 

- NUCLEP- Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 

-A fábrica de componentes pesados está em estado adiantado 
de construção no Município de ltaguaí, no km 18 da Rodovia Rio-
Santos, próxima ao Porto de Sepetiba. . 

-O anteprojeto básico ficou pronto no ano passado e o proje
to de detalhamento estâ sendo realizado pela Cia. Internacional de 
Engenharia (contrato assinado em dezembro de 1977). 

- Os equipamentos de maior porte e de maior grau de 
complexidade já foram encomendados no exterior. 

- A maioria das estruturas metálicas do galpào já foram fabriM 
cados pela FEM {F<ibrica de Estruturas Metálicas de Cia. SiderúrgiM 
ca Nacional), ejã foram montadas em grande parte. 

- Vários equipamentos foram encomendados à indústria 
nacional e em particular as pontes rolantes, em número de 16, 
encomendados a Bardella S.A.jáestão sendo fabricadas. 

-A fábrica iniciará sua produção em 1979, a tempo de produ
zir os equipamentos pesados para as unidades que se seguem à An
gra 3. 

-NUCLEN 

- Participa juntamente com a K WU na elaboração dO projeto 
básico de Angra 2 e 3. 

- Está coordenando os trabalhos de detalhamento do projeto 
civil em elaboração pela Bromom e Engevix. 

- Promoveu a formação do consórcio de fabricantes nacionais 
de componentes mecânicos COBRASMA, CONFAB e 
BARDELLA. 

- Está promovendo o treinamento de têcnicos brasileiros naf 
Alemanha, segundo um programa detalhado nas diversas áreas. 

- Promoveu mais de cem firmas nadonais como TabriCariteS ·de 
componentes eletromecânicos. -

- Está executantiilo a quase totalidade da engenharia da parte 
convencional restante das unidades (BOP). 

3.4- O abastecimento inicial de combustível para Angra II e 
Angra III. 

Só estando em condição de funCionamentO a usina de enl-iqUe
cimento brasileira em 1982/3., foi firmado entre o Brasil e a 
URENCO, contrato para o fornecimento da carga inicial e recargas 
destas duas centrais com interveníência do Governo Alemão. 

As restrições impostas pelo Parlamento ao serviço de enrique
cimento holandês (a URENCO ê Tri-Nacional: Alemanha, Inglater
ra e Holanda) constituem problema a ser resolvido pelos teu tos com 
aquele pafs, já se achando assegurada do quinhão germânico a par
cela necessária ao cumprimento do acordo. 

3.5- A controvérsia sobre o reprocessamento. 

O plutónio, fulcro da discussão maior sobre o Acordo Nuclear, 
é básico para uso dos reatores rápidos ou super-regeneradores. Neles 
é tulizado como material físsil associado ao urãnio.A __ medida que se 
queima o plutônio, o U238 vai se convertendo em Pu239 e isso em 
maior quantidade formada que a consumida. Por esta exposição fica 
multiplicado o poder energético do urânio por um fator extrema
mente alto Que atinge até a ordem de 70 vezes. 

Por outro lado o ciclo plutónio-tório nos dá o U233 pelo 
bombardeio do segundo pelos neutrons do primefro, e como 
sabemos o U233 é fissil com largo espectro de utilização nos reatores 
rápidos. 

Não pode pois o Brasil, sob pena de grave dano a seus interesses 
abrir mão de reprocessar o combustível nuclear para ·dele retirar o 
PU239 e eventualmente o U233_ 

Seria suicídio tecnológíco. 

4. A EXPERJeNCIA INICIAL: CNAAA (Angra I) 

4.1 -Resultado do R~latório do Grupo de Trabalho Especial 
(Decreto n~> 60 de 22-6-67) vindo a lume em. setembro do me~mo ano, 
foi firmado Convênio de Colaboração entre a ELETROBRÃS e a 
CNEN com a finalidade de regular a competência e a atribuição 
dessas entidades na realização do Programa de Implantação de CenM 
trais Nucleares no Brasil (em 1968). 

Por este documento coube à ELETROBRÁS a responsabilidade 
da construção da l' Usina nuclear brasileira, por ela delegada à sua 
stJbsidiãria Furnas, com uma capacidade de referência de 500 MW e 
a ser localizada na Região Centro-Sul do País, ou- mais precisamente 
na Praia de ltaorna em Angra dos Reis. 

Da concorrência internacional então realizada, saiu vencedora a 
empresa Westinghouse com seu modelo PWR (Pressuriseo Water 
Reactor)- urânio levemente enríquecido moderado a ãgua leve. 

Muito combatida a solução à época, cognominada de autêntica 
.. Caixa Preta'', veio a se constatar depois que embora não se 
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çon::.tiluísse o caminho ideal para transferência de tecnologia, não 
era assim tão alienante da cooperação nacional, como o demonstrou 
a repartição de tarífas procedidas por Furnas. 

Assim na CNAAA fOTCOmetido a: 

1- Westinghouse EletricCorporation. 

- rornecimento de equipamentos e serviços associados com o 
projeto da central c dispositivos técnicos de segurança. 

Estão excluídas as obras civis principais bem como a dos 
serviços auxiliares e o fornecim-ento do vaso de aço de_ contenção .. 

Para fins de montagem a Westinhouse associou-se a_Empresa 
Brasileira de Engenharia (EBE) e para fins de projeto subcontratou 
at- firmas Gibbs & Hiel Jnc de New Iork e a Promom Engenharia do 
Brasil. 

2- Construtora Norberto Ode Breeht S.A. 
-Obra~ civis 

3- Chicago Bride & Iron (CB & I) 
- Serviços de projeto, fabricação e montagem da contenção 

(envoltório de aço). 
Mantém como sua sub-co_ntratada a CONFAB. 
A CBI tem como subsidiária no Brasil a Chicago Bridge 

Construção Limitada (CBCI). 
4- Nuclear Utility Services Corporation (NUS) (hoje nus 

corpooration) 
- Áreas de liceilci3:ri1Cnt0,-treinamento de pessoal, programas 

meteorologia e radioccologia, revisão do projeto nuclear e combustí
vel. 

5- Eba~co Services Ind. (EBASCO). 
- Ãreas de revisão do projeto (Nuclear e Engenhariã em 

Geral). acompanhamento da fabricação, garantia de qualidade e 
consultaria na construção, montages, ensaios e inspeção das partes 
c-iví;;, rilCCãnica elétrica, térmica e nuclear. 

6- FEMAR- Fundação dos Estudos do Mar. 
-Oceanografia. 
7 - TECNOSOLO - Engenharia e Tecnologia de Solos . e 

M:ltcriais S.A. 
-Geologia. Geotécnica. 
R- E. D'Appolonia Consultings e Engineer's Inc. 
-Geologia. 
9- Weston Geophysical Research Inc. 
-Sismologia 
IIJ-Dames& Moore. 
- Consultant Engineer's New Jersey. Estudo do compor-

tamento das ondas na Baía de Ilha Grande. 
11- SELTEC 
-Serviços Eletrotécnicos Ltda. 
-Apoio administrativo a NUS. 

4.2- Q:) eventuais .a.tr?.SoS que se tem verificado na construção 
da primeira unidade de Angra, não surpreendem os especialistas. 
Sào consideradas como normais e podemos até ficar animados com 
o cronograma de desempenho. Praticamente Angra I está no seu 
sexto ano de construção e já neste final de ano ôeverâ iniciar seus 
primeiros testes frios. Se levarmos em conta que a central de referên
cia de Angra I, 

1 - E uma central que foi paralisada no início de sua 
construção (Porto Rico) não transferindo, portanto, sua 
experiência como era esperado; 

~-Que a construção de uma central nuclear difere de 
outras, requerendo portanto a formação de uma experiência 
nova; 

J- O surpreende-rlte esfOrço que faz a CNEN fiscalizar, 
licenci~r e acompanhar a construção coro Q!:i r~cursos huma
nos diminutos que possue, já que a formação de pessoal espe
cializado para tais tarefas requer um aperfeiçQamento prolon
gado e amda mais, o;om os eventos imprevis'íVeis a que estão 

sujeitos todas obras de porte, os corretivos aos programas 
são bem modestos. 

O complexo de Angra, numa central d-e 620 MWe de uma. 
companhia americana, a _Westinghouse, e mais 2 de 1300 MWe 
fornecidas pela KWU, alemã, estas duas últimas contando com uma 
expressiva contribuição brasileira, e ímpar no mundo, São_ duas 
filosofias que, embora no fundo tenham bases semelhantes, diferem 
em operacionalidades. A coexistência eStá se fazendo com o tempo. 

Superamos desníveis que poderiam levar a atrasos globais e 
parciais. A partir do próximo ano, eÍltretailtO, a piíineifã. eSta:iã 
completa e operando, restando as duas últimas que aproveitarão 
muito da experiência gerada na primeira unidade. O Brasil não difere 
de outras nações mais avançadas no setor nuclear. Em análise proce
dida na construção de 53 usinas nucleares de 14 paíSes, todas atual
mcntc em operação comercial, coriStata-se: 

a) 50% delas foram concluídas com atraso de até 1 ano; 
b) 25% delas foram concluídas com atraso de l a 3 anos; 

e 
c) 25% delas foram concluídas com atraso de mais de 3. 

unos. 

Em comparação o Brasil está correndo em paralelo. Não somos 
melhores nem piores, porém, estamos fazendo o melhor, Obser
vamos, estudamos e aproveitamos a experiência alheia e não nos 
surpreendemos com os atrasos em nossa casa quando nas nações 
vanguardeiras, estes são um lugar comum. Principalmente, porque, 
como elemento base cm todos adiamentos, encontramos a preocupa
ção do governo e técnicos com a segurança da instalãção que, em 
última essência, é a segurança da população. Angra I entrarâ em 
operação quando todos os testes e todos os padrões de segurança 
forem garantidos, pois o seu objetivO é ripena-s prOduzir energia 
elétrica, segura e continuada que se converterá: en,. desenvolvimento. 

Não haverà ;naugurações prematuras, pois, não nos movC o 
desejo de promoção desse ou aquele governo ou essa e aquela 
pessoas. 

Queremos que Angra I, a primeira central brasileira, seja um 
exemplo e um padrão que deverão ser, pelo menos, igualados nas 
próximas centrais para que a energia nuclear seja implantada no 
Brasil em benefício e não preocuparido o seu povo. 

· Não poucos jornais fem anúncíado OifiCuldadCs pa"rà. obtenÇão 
de futuras cargas de combustível_ para este reatar. A respo·stá é 
simples: O contrato de compra tem em si inserto o -comPromisso de 
fornecimento do mesmo. 

Reparos não pequenos tem sido feitos, quanto à segurança da 
obra, face ao incêndio ultimamente havido no canteiro de obras, e 
que não era o primeiro. Perfeito. Todo cuidado deve Ser dispensado 
à obra. Apenas é de se assinalar que o citado [ncêndio se deu no 
almoxarifado de uma das subcontroladoras da obra e não nesta. 

Com muito menos base, então, tem as críticas quanto à localiza~ 
ç-ão do complexo nuclear "por ser em zona sujeita a terremoto". 

__ Yejamos os números. A máxima intensidade estimada para o 
sítio resultante do maior terremoto que_ teria afetado o sítio, baseada 
cm uma característica de baixa atenuação e estimada em V-VT (Es
cala Modificada de Mercalli), o que compreende a uma aceleração 
horizontal do solo com valor 0,08 a 0,04g (g é a aceleração 
_gravituc_ional). 

Foi tomada como aceleração horizontal mãxima de solo para 
""Terremoto de Desligamento Seguro" um valor selecionado d_e_ Q,.lOg 
(mais de duas vezes o valor atrás c_itádo) e equivalente ao valor míni
mo estabelecido pela Comissão de Energia Atômíca dos Estados 
Unidos. 

Logo ... 
Mp.is ainda: 
1 -A Usina Nuclear de Angra dos Reis está localízada em uma 

região do Brasil caracterizada por terremotos com rara freqUência e 
com Intensidade de baixa a moderada. 
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2- Não hã evidência nas informações históricas disponíveis, 
que atividades sísm-icas- tenham ocorrido nas proximidades do sítio 
onde está localizada a usina: análises extensivas da geologia do sítio 
tem revelado que não há evidência de falhas no sítio. 

3- O epicentro do terremoto mais próximo ao sítio está 
associado com a região da Serra do Mar e teria sido sentido no sitio 
com uma intensidade máxima de V-VI (Escala Modificada de 
Mercalli) correspondente ao valor da aceleração horizontal do solo 
de O,OJ a 0,04 g. 

4 - Os valores abaixo são recomendados para a aceleração 
horizontal e são os valores mínimos aceitáveis pela Comissão de 
Energia Atômica dos Estados Unidos, 

a) Terremoto de Desligamento Seguro, O, I g; 
b) Terremoto Básico para Operação, 0,05 g. 

5. CONSIDERAÇ{)ES FINAIS: 

COnstrução de um prOtótipo de reatar no Brasil. 
Muito se tem falado sobre a construção de um protótipo de rea

tar no país, como uma realização fundamental para o desen
volvimento tecnológico na área nuclear. 

Provavelmente, esta conceituação resultou da apreciação 
superficial do trabalho em desenvolvimento nos países tecnologi
camente desenvolvidos e de uma transposição simplista de 
procedimentos, sem considerar as direfencas essenciais entre a 
realidade nacional e a daqueles países_, 

A primeira consideração a fazer é para que serve um protótipo e 
em seguida uma análise do tipo custo-benefício tendo em vista o 
programa nuclear brasile"iio. 

A construc-do de um protótipo insere numa se'qUência de 
procedimentos que são tomados sempre que um país industrializado 
e altamente desenvolvido tecnologicamente, decide desenvolver uma 
nova concepção de uma máquina complexa, e prosseguir nesse 
desenvolvimento até a construção de uma unidade que opere 
adequadamente, sob o ponto de vista técnico e comercial. 

Evidentemente, sería temerário e altamente anti-económico 
partir desde logo para a construção de uma mãquina em escala 
comercial. Para que se chegue a escala comercial, com certa seguran
ça e probabilidade de êxito, é necessário conhecer alguns parâmetros 
técnicos. económicos e -Operacionais que são obtidos através de um 
protótipo. Da mesma forma a experiência industrial indica que seria 
um grande risco iniciã:r-:.se o processo pela construção de um protó
tipo, que ainda nesta escala é Por demais dispendioso para que se cor
ra o risco de um frqc.a!iSO. Para minimizar este riSCO, o protótipo é 
precedido de uma rT)áquina _experimental, através da qual se colhem 
os dados_ imprescindíveis à ,construção do protótipo com razoáveis 
possibilidades de êxito. 

Também a máquina experime_ :1.1 é precedida, por razões 
semelhantes às até aqui esplanadas, por montagens especiais visando 
a definição de parâmetros nos vários sistemas característicos da 
máquina cuja concepção se está desenvolvendo (circuitos térmicos, 
hidraúlicos, montagens críticas, etc) 

Evidentemente, todas estas etapas de desenvolvimento que se 
iniciam com montagens de-laboratórios, seguidas por montagens de 
sistemas a que se segUem uma usina experimental ou piloto e após a 
co-nstrução do protótipo e finalmente a usina de demonstração é 
fortemente sustentada por pesquisas científicas e tecnológicas, Estas 
pesquisas se destinam ao conhecimento dos fenômenos envolvidos 
no processo e a cara-cterização de um número considerável de 
materia-is que entrarãO na constituição da máquina em construção. 

Do que foi dito até agora fica evidente que a construção de um 
protótipo de reatar pressupõe, fundamentalmente, a existência de 
dois fatores: 

-A decisão de desenvolver uma nova concepção de rea
tar nuclear: 

-Uma infra-estrutura industrial e tecnológica aliadas a 
uma disponibilidade em recursos financeiros e humanos só 

existentes em grandes p<~íses altamente desenvolvidos e deten
tores de uma tecnologia muito sofisticada. 

E. evidente que nenhum desses pré-requisitos está presente no 
contexto atual do deserlvolvimento brasileiro. 

Recentemente falou-se na construção, no país, de um protótipo 
de reatar rãpido que seria construído dentro do chamado P_rograma 
Nacional de Reatares Rápidos. 

Para que se tenha uma idéia do que representa a construção de 
um reato r dessa natureza, vamos adiantar alguns dados sobre o atual 
protótipo americano em desenvolvimento. o FAST FLUX TESt 
FAC!UTY (FFTF). 

O custo do projeto em si foi estimado~ em 1968, em torno de 
87,5 milhões de dólares. Atualmente1 ~ custo do protótipo foi 
reavaliado para USJ. 200 milhões acrescidos de mais US$ 300 mi
lhões para instalações e pesquisas direta-mente ligadas ao pl-ojeto. 

Setembro 73. a Comissão Americana atacou de rijo-a investiga
ção da necessidade de construir um segundo protótipo ao custo de 
US$ 700 milhões. 

O custo total final, para se chegar ao reatar de demonstração, 
inicialmente avaliado em US~ 2.5 bilhões, está sendo reavaliado, 
atu~lmente, e.m torno deUS$ 5 bilhões. 

t importante considerar que o desenvolvimento do protóti~ 
po de reatar rápido se beneficiou intensamente dáS pCsquiSas- e · 
conhecimento tecnológicos já desenvolvidos com os aiUais reatares à 
água leve de uso corrente nos Estados Unidos. 
- - O número de cientistas e engenheiros envolvidos no desenvol

vimento de um protótipo dessa natureza se eleva a 500-700. 
As instalações necessárias para levar a termo, com êXiiO, um tal 

empreendimento são tão numerosas e diversificadas· qUe só são 
presentes em países industrial e tecnologicamente altamente 
desenvolvidos, Para exemplificar, nos Estados Unidos, só- para 
desenvolvimento da tecnologia do sódio, que: é o refrigerante dos rea
tares rápidos, existe um centro com mais de 300 cientistas~ en_genhei-
ros e técnicos, inteiramente dedicados a este assunto. -

O desenvolvimento dos reatares rápidos nos EstadoS Uriidos 
iniCiou-se em 1952 e espera-se que atingirá êxito final em-tOrno de 
1990, isto é, quase 40 anos depois. 

Para evidenciar a complexidade do _desenvolvimento de uma 
concepção de reatar e çonsequente protótipo ê suficiente citar a 
experiência da Franca que, tendo decidido abandonar as concepções 
que desenvolvera ao !on_gp de mais de 20 anos em favor dos reatares 
a água leve, viu-se na contingência de desenvolver su~ própria 
concepção (Tecnologia) ou adquirir patentes americanas. 

As suas potencialidades para desenvolver a sua própria tecnolo
gia eram excelentes, pois possuía considerâve! experiência e- um cor
po de 30.000 cientistas, engenheiros e técriicos, altamente treinados. 
Já havia participado na construção de reatares a urânio natural, quer 
para produção de energia, quer para a propulsão naval, 

Mesmo nestas circunstâncias favoráv,eis, não optou- a França 
pela criação de seu próprio conceito de reatar e pela construção de 
um protótipo. Adquiriu, ao invés, a tecn-Ologia- arileriC:iilã. Igual 
procediníento tiveram a Alemanha e o Japão. 

Duas palavras acerca do discutido projeto do IPR sobre o 
aproveitamento do Tório. 

O Programa em questão a cargo do chamado Grtipo do Tório, 
inicialmente procuroll explorar o ciclo urânio natural-tório: o pro
jeto Toruna depois desviado para o "Instinto" em que era adotada a 
linha urânio natural e água pesada. 

Como primeira parcela do empreendimento tratou-se da criâcão 
de um reatar subcrítico "Capitu". 

Era um anteprojeto de reatar de urânio natural-água pesada 
com vaso de pressão de concreto pretendido. 

Ao contrário do que geralmente afirmado, a CNE:N Jei JCvar a 
cabo o projeto: 

"Capitu", que foi construído e está funcionando. 

Frise-se não é, porém, um reatar que utilize Tório. 
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DO PI..~O~t I~DUSTR~t 

O BRASIL NUCLEAR 

A crise do petróleo indicou, clarame.nte, que um pais não pode 
basear toda a sua economia energética em um único tipo de fonte de 
energia, sob pena de ver toda a sua economia dependendo de varia~ 
ções conjunturais ex.ternas, tanto econômicas como políticas. A 
diversificação e complementação dos diversos tipos de energia é a 
melhor política visando ao atendimento seguro e contínUo da deman
da de energia, insumo básico para o desenvolvimento dos paises. 

No Brasil, considerando o potencial hidrâulico ainda disponível 
para aproveitamento e, de outro lado, a demanda de energia elétrica 
previsível nos próximos-anos Concluiu-se que, admitido o atendimen
to exclusivamente por centrais hidroelêtricas, a partir da segunda 
metade da década de 90, devcrfamos, na hipótese mais otimista, con
tar com uma fonte de energia alternativa à hídroelétrica e em qu~n-, 
tidades consideráveis. 

O Brasil, à semelhança de muitos países, concluiu que esta ener
gia seria a nuclear, tendo em vista que outras fontes não conve_ncio
nais, possivelmente só estarão disponíveis num prazo supenor a 
30/40 anos. A disponibilidade de carvão não permite uma contribui
ção significativa e o petróleo deverá ser reservado para aplicações 
mais nobres. 

Concluímos, portanto, que entre 1995 - 2000, quando do total 
esgotamento do nosso potencial hidrãulico conhecido, mesmo que te
nhamos um moderado crescimento da demanda de energia elétrica 
da ordem de 5% ao ano, deveríamos colocar em operação, anualmen
te, cerca de 7500 MWe em centrais nucleares, o que representa 6 uni
dades do porte e capacidade de Angra 2. Nesta mesma ocasião cerca 
de 30 unidades deveriam estar simultaneamente em construção em di
versos estágios de execução para atender a demanda dos próxhnos 6 
anos. 

Estas considerações demons_tram que é altamente iridesejável ba
sear a política do setor elétrico no uso exclusiVo de energiã. hidroelé
trica atê o último potencial disponível, e só então pensar em introdu
ção maciça da energia nuclear. Isto porque_ esta introdução súbita e 
maciça seria praticamente inviável, pois para tanto seria necessário 
que se contasse, montada 10 anos antes, toda uma grande estrutura 
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técnica, de engenharia e industrial e que se dispuzesse di milhares de 
especialistas nos diversos ramos de tecnologia nuclear. 

Para se ter implantada esta grande e complexa estrutura serão 
necessârios, conforme experiênCia internacional, pelo menos 15 a 20 
anos. 1:. exatamente esta estrutura que está sendo montada a partir de 
1975 através do Acordo Brasil-Alemanha. 

As considerações acima sobre o esgotamento do potencial 
hidráulico em torno de 1995/2000 foram feitas no pressuposto de 
que dispomos realmente de 150/160000 MW aproveitáveis e de que 
seja possível uma perfeita integração dos sistemas elétrícos regionais 
num país de dimensões continentais. 

Estes pressupostos, dificilmente, se concretizarão. De um lado 
não temos inventariado os 150/160000 MW considerados, e este va
lor é apenas uma estimativa. De outro lado, a integração total dos 
sistemas a par de ser te'cnicamente complexa demanda recursos consi
deráveis e pode comprometer a confiabilidade do abastecimento da 
demanda. Temos, airida, que ter em conta que com o desenvolvimen
to iegional do Norte-Nordeste, gradativamente a energia transpor
tada para o Sul seria necessária nessas regiões, o qUe significari:ã. -uma· 
diminuição progressiva da .energia disporiível a tranSrriifii Paiã a re
gião Sudeste. 

A consideração final é no sentidO de que o Programa Nuclear é 
imprescindível para assegurar a disponibilidade de energia e em con
seqUência o desenvolviinento do nosso País, 

~necessário, portanto, que este Programa se desenvolva de uma 
forma firme e continuada, em ritmo crescente de tal maneira a permi
tir a implantação no País da tecnologia nuclear. Esta implantação se 
fará pela formação e treinamento de milhares de especialistas e pelo 
estabelecimento de uma capacidade de engenharia e industrial na 
área da tecnologia nuclear. _:_ 

Esta tarefa considerável foi atribuída à NUCLEBRÁS que se 
propõe a realizá-la em um prazo de 15 a 20 anos, desde que a decisão 
de levar a cabo o Programa Nuclear seja mantida firmemente e que o 
mesmo seja preservado na sua integralidade. 

Finalm<!nte, o preserite balanço energético, cujo horizonte se 
estende até 1986, contempla a ,:,peração ·de quatro centrais nucleares. 
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Já no próximo ano de 1978, estará em operação comercial a unidade 
pioneira da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (ANGRA -
1), com uma capacidade líquida de 626 MWe. Seguir~se~ão as três pri
meiras unidades previstaS no âmbito do acordo teutoMbrasileiro de 
cooperação nuclear, possuindo cada uma a capacidade liquida de 
1245 MWe. As duas primeiras destas unidaâes de grande porte serão 
incorporadas à Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto como 
unidades2 e 3 (ANGRA 2 e 3). 

A concepção dada ao programa nuclear, na sua dimensão e em 
seu carâter integrado, é de extrema importância, uma vi:z que deste 
modo permitirá. instalar no País a indústria nuclear de forma comple
ta, o que possibilitará uma transferência efetiva de tecnologia e a cria
ção da infra-estrutura adequada ao atendimento independente do 
grande programa nuclear que se afigura na década de 1990. Este pro
grama nuclear, planejado para permitir ao mesmo tempo, atender à 
demanda de energia elétrica e o estabelecimento de um ritmo adequa
do para a implantação da indústria nuclear no País, abrange tanto a 
fabricação dos reatares propriamente ditos como a instalação de to
das as usinas do chamado "ciclo do combustível nuclear". Assim sen
do o programa não poderá ser reduzido ou seccionado sob pena de 
tornar inviável a implantação da indústria nuclear no Brasil. Uma 
conseqUência da estratégia adotada serâ a nacionalização crescente, 
em termos de engenharia e equipamentos, de central para central, de 
cerca de 50% para Angra 2 e 3 até 85% na última central da primeira 
fase do programa (até 1990). Como parte integrante do programa nu
clear, e dentro do horizonte coberto pelo presente "Balanço Energéti
co", serão instalados até 1979, uma fábrica de reatares, uma usina de 
concentração de minério de urânio ("yellow-cake"), uma fábrica de 
elementos combustíveis que atenderá inicialmente as recargas de An
gra-I. Na primeira metade da década de 1980 estão, ainda, previstas 
a instalação de uma usina para enriquecimento de urânio e de uma 
usina para reprocessamento de combustível irradiado. 

A decisão do Governo Geisel de iniciar um amplo e diversifica
do programa nuclear representa indiscutivelmente um passo históri
co, de grande alcance não só na área especificamente energética, mas 
também no plano mais vasto da industrialização brasileira e da incor
poração e domínio de tecnologias de vanguarda. Neste contexto, 
transcreve-se a Mensagem do Presidente Geisel por ocasião da decla
ração de _Governo de 1 O de março de 1977, 

AOS BRASILEIROS: 

Todos nós- Povo e Governo - temos respOnsabilida
de na promoção do desenvolvimento econõiriico,- social e 
político, do Brasil. Para assegurar eSse desenvolvimento, 
necessário ao bem~estar geral, é imprescindível dispor de ade
quadas fontes energéticas, dentre as quais sobressai, nos dias 
de hoje e no futuro próximo, a utilização do átomo. 

Brasília, março de 1977.- ERNESTO GEISEL 

A) INFORMAÇ0ES SOBRE O SITIO 

I. FURNAS analisou o sítio de Angra e apresentou relatórios 
sobre o mesmo a CNEN. 

2. Participaram da análise do sítio, entre outras, as seguintes or
ganizações: 

- FEMAR- Fundação dos Estudos do Mar 
- TECNOSOLO - Engenharia e Tecnologia de Solos 

e Materiais S/A 
- Eston QeQr)h,YsiC-::~1 Research, INC 
- Dames & Moore - Consultant Engineer's, New 

Jersey 
-Nus Coorpriration. Rockvillc, Maryland 

3. O relatório de see.umnça da Central é extremamente deta
lhado e compreende 7 vol~mcs. No que diz respeito à seleção do sítio 
os aspectos analisados, de _acordo com as regulamentações da 
CNEN. foram os seguintes: 

LocalizaçãO': Abordando, inclusive, os problemas de 
acesso por terra e por mar. 

Topografia: Visando os problemas de custos e a reper
cussão em aspectos de difusão atmosférica. 

População: Abrangendo a distribuição populacional 
atual e sua projeçào 3.té o ano 2000. tendo em vista a pro
teçào desta população. A região é: uma das de mais baixa 
densidade populacional da Região Sudeste. 

~Jso do s_olo e da água: Analisando em detalhe o uso do 
solo e da água. Este uso não é intensivo, decorrente de uma 
agricultura de subsistência e pesca em pequena escala. 

Hidrologia: Visando analisar todo o sistema hidrolóii
co da região. Não há rios de grande fluxo na região, portanto 
não há problemas de inundações. Foram feitos estudos de 
hidrologia marítima, tendo em vista tanto problemas téc
nicos. relativos ao uso da água para refrigeração. quanto 
para avaliar prováveis efeitos em ecologia marítima. · 

Meteorologia: Objetivando determinar as condições 
meteorológicas e seu posterior acompanhamento. Foi 
estabelecido um programa de estudo meteorológico e feitos 
cálculos para determinar fatores de difusão e diluição ·atmo-s
férica, para subsidiar estimativas de doses tanto em situações 
normais quanto acidentes. Não há prOblemas de fenômenos 
meteorológicos severos na região. · 

Estudos de radioatividade ambiental: Foi elaborado e 
posto em execução um programa de vigilância e cQntrole 
ambiental. incluindo levantamentos pré~opetacionais, e que 
deverão prosseguir na fase operacional durante toda a vida 
da CentraL 

Geologia e sismologia: Foram feitos estudos minu
ciosos, de âmbito regional e local, inclusive com participação 
de firmas internacionais como a Weston Geoj,hySi:cal Re
search, que concluíram que a região é estável tanto do pontO 
de vista geológico como sismológico. 

4. A CNEN llprovou relatório de segurança e, portanto, o sítio. 
S. FURNAS requereu autorização para localiza~ Angra-2 e 

Angra-3 no mesmo sítio, apresentando relatório complementar a 
CNEN. 

6. A CNEN aprovou a autorização solicitada. 

B) CRONOGRAMAS 

ANGRA I 

I. Convênio CNEN-ELETROBRÂS: Início de 1968 
2. Norma CNEN (escolha de local): Início de 1969 
3. Escolha do local: Meados de 1969 a meados de.1970 
4. Aprovação preliminar do DNAEE: Meados de 1970 
5. Especificação e propostas: Início de 1970 a inicio de 1971 
6. Avaliação de propostas: Todo o ano de l 971 
7, Contrato com Westinghous~: Início de 1972 
8. Preparação do Relatório Preliminar de Anãlíse de Segurança 

(RPAS): Todo o ano de 1972 
9. Entrega RPAS: Final de 1972 
10. Perguntas e respostas sjRPAS- CNENfFURNAS 1973 e 

início 1974 
li. Licença provisória pfconstrução: Último trimestre de 1973 
12. Licença para conStrução: 1~ trimestre 1974 
13. Fundação do edifício do reatar: Último trimestre de 1973 e 

t~ trimestre de 1974 
14. Preparação do Relatório Final de Análise de Segurança 

(RF AS): Último trimestre· de I 974 e 111 semestre de 1975 
15. Perguntas e respostas sjR F AS: Início- Final de 1975 
16. Elaboração procedimentos de testes e Operação: Final do 1" 

trimestre de 1975 e final de 1977 
17. Especificações técnicas: Final do 1" trimestre de 1975 até 

início de 1978 
18. Testes prê-operacionais: l<J trimestre de 1977 a início de 1978 
19. Autorização provisória pjoperação: 1 Q trimestre de 1978 
20_ Carga do núcleo: 111 trimestre de 1978-
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21. Testes de partidas: 3'>' e 49 trimestres de 1978 
22. Início operação comercial: Último trimestre de 1978 
23. Autorização definitiva de operaçã.o: 19 trimestre de 1979 

ANGRA 2 

I. EVENTOS PRINCIPAIS S/LICENCIAMENTO 

1. Primeira aprovação parcial: Fevereiro 1978 
2r Entrega de documentação p/2' aproVaÇKo pai'Clal: Março 

1979 . 'J 

3. Entrega de documentação p/3' aprovação parcial: Fevereiro 
1980 

4. Segunda aprovação parcial: Julho 1980 
5. Terceira aprovação parcial: Abrill981 

~ 40 FATOR OE CAPACIDADE: • ~ -ANGRA ll e ID 70% 
' -HIOROELÉTRICAS: 55% 

~ .. 
o .. , 
~ 
~ 
~ 
w 30 
" w 
o 

~ o ., 
>-
~ 
~ 
u 

6. Entrega de documentação p/4• aprovação parcial: Julho 1982 
7. Quarta aprovação parcial: Maio 1983 

11. EVENTOS PRII'CIPAIS DA CONSTRUÇÃO 

I. Início estrutura civil: Junho 1978 
2. Início montagem contaíner: Maio 1979 
3. Início teste pressão container: Maio 1981 
4. Conexão dos sistemas auxiliares: Junho 1981 
5. Testes de pressão circuito primário: Julho I 982 
6. Primeira operação a quente: Dezembro 1982 
7. Carga do núcleo: Abril 1983 
8. Primeira criticalidade: Setembro 1983 
9. Final de operação de teste: Maio 1984 

SOBRADINHO 
I!H<,<l 

CAPIVA!'!A 
(0"0 """I 

SAl. TO tlA DIVISA 
l~<o.~ ""'~ 

20 

1600 

A CENTRA15 HIOROEI.ÚR!CAS -

FATO!'! Dt CAi>ACIDA~E 5~% 

1800 2000 22:00 2400 
- !>'UC'.(SI>.Í$ "d'io/Ol/7 
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LISTAS DAS UGJHAB_ HIJJ1fdEI.Jr'l'R!CA$ OPERl\}TDO COM FATOR DE CAPACI~ 

~ '22~ COlif. CUSTO:::> DE GE;MCJ'!:O SUPERIORES AO DE ANGRA II E 

III (l!_TILJ:ZAllDO OS CUSTOS DE FURNAS) OPEMNDO A 1ôR- D"E- FATffi -bE 

CAPACIDAD! 

A. Nuclear op_crati.do com- ,fator d~ capacidade de 70% 

S~ Francisco: 

Ti.ete 

Tocantins: 

Jequi tinhor>.ha: 

ParaÍba: 

Paranaiba: 
Paranapanema: 

Total.: 

Para tinga: 

Promissão: 

-Tocantinzinho: 

Almas: 
l-1aran.'~-úio I: 

Maranh~o II: 

Paranif I: 

Paraná II: 
Palma: 

M.A. Natividade: 

Balsas I: 
Balsas II: 

Soilo I: 

Farinha~ 

Itacaiunas I: 

ItacaTunas II: 

Jequi tinhonha: 

.Paraib:.rna: 

Picada: 

Davinópolis: 
Santo AntÔnio: 

Ximbuva: 

Almoço: 
Cebolão: 
Jat.aizinho: 

25 Usinas 

41!0 l·fi·l 

264 M':l 

57 MH 

48 N\<1 

123 I-III 

60 HW 

128 W.-1 

145 NW 

79 l>!l-1 

63 MW 

115 1-!W 

85 1M 

116 Mi-l 

69 l>M 

135 HW 

183 M'll 

146 l•PN 
85~•W,[ 

71 MW' 

40 MW 

88 HW' 

98 MW' 
51 MW 
67 MW 

84 Mv/ 

2840 l.fN 

B. Eliminando os c1.wtos ínjt,l.Stii'i.cáveis de FURUAS para Anexa T.I 

e IIIt mo.is s.::; _ zec;uintes usj.nas não competem con a nuclear 

AJ.menarn: 94 HW' 

Nova Ponte: 320 J1V1 

Salto Aparado: 137 J.m 

Apucaranínha; 117 ~n; 
Sobradinho: 87-5 J.m 

Ibó: 595 Hli 

Sono II: 179 Hl·l 

7 usinas 2317 MU 

Total: 32 usinas 5157 1-i\·l 

Sexta-feira 21 1567 
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POTENCIAL .HIDRÁULIC"O 

Dirctor Eletro- Presidente de U!::inas candi-
Usinas jÓ cm 
~ocnBo 

brá.z FURNAS datas para d:Gro~~ Fonte Dr. Cesa,r Ca1L7i Dr. Ll.liz Claudio Plano 92 ta das candiàa-
Petrobras: 30.11..: A. Hn.Gc.lhács tas para 

ESG: '2~.06.77 Plano 92 

Bacia Capacidade Capacidade Capacidade 
GW GW GW 

~ .2hl ~ ~ - -
Tocantins-Araguai& 16.3 13.9 
Xine;u 14.6 
Tapaj6s 14.5 
l.fadeira 5.0 
Cotingo 0.9 
Outros aflu_entes 15.5 
{Amazonas) 

Bacias costeiras 0.9 

nordeste 17.1 ~ 10 .• 7 b.1 
são Francisco 13.9 10.7 1.6 
BaciaS costeiras 0.6 0.1 

Sudeste{.Ce_ntro-Oest.e 52.8 

I 
~ 22.6 11.60 

Paraná 13.3 9.9 }.5 
Paranaíba 8.8 6.7 0.4 
G~de 8.0 2.0 5.8 
Doce 2. 7 1.4 0.4 
são :Francisco 2.4 - 0.4 
Jcquit.inhonha 2.8 2.0 -
Paraíba e bacias 
costeiras 6.5 o.6 1.1 

Sul ~ 26.2 25.0 b.2 
Ir;uaçu 9.8 6.5 0.8 
Uru!<U"i s.6 5-3 o;2 
Jacuí 1.1 0.6 0.6 
Outras bacias 0.8 - 0.3 
Trecho internacional 

Parani e Urue;uai 8.9 (5o%) 12.6 -

Brasil_ 156.7 157.2 72.2 15 .. 2 
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POTENCIAL HIDRELÉTRICO 

DISTRIBUIÇÃO POR BACIAS HIDROGRÁFICAS 

"""' ltleAOff!N'S·A~.O.C:liAIA l~,J 
IWIGU. 14,1 
TAP·J(l~ 14,, 
WAt>Ctltol S..O 
COTI~'O 0.~ 
OOTIII)S AnliC~TU[AN'-!(>NASJt ~ ' 
._..,,.~ COSHIAA3 0.~ 

tLlt!1l!!.ill .!Í..2.. 
s.õO rll.o.t<erztO 1~.11 
J.I,CI~' co:rrcmu O.$ 
,tt!!atr lf[IITit;)•OE'iTf 

::~:f(aJ. 
cll.t><ge m(, .. Ato;LSCO 

ltCilljTIN>tOIIHO., 
I';..IIAIU, • UCtJ\$ =t III AS 

= 
~., ... 
'·' ,, .. ... ... 

IC~U t.l 
UIIUGYAI '·' 
~ .. CUI 1.1 
CIJTIIU UCIA:I 0.11 
TJIEC><O I"T(IIII•CIOHAI, 

I'ARAN.l' • rARAC'.UAI [~0%} ll,1t 

.IMlli. . ""-" 

L.C.IIIUU<iís 

Dl..li..U.n 

2. O PROGRAMA NUCLEAR 
2.1 Necessidade do Programa 
Durante os últimos dez anos o crescimento do consumo de ener

gia elétrica no Brasil foi de cerca de 11% ao ano. Esta alta taxa_ de 
crescimento se manteve mesmo durante os três últimos anos. qu;;mdo 
o País sofreu os efeitos da chama"âa "crise do Petróleo". Em par
ticular o crescimento do.consumo de energia elétrica foi de 12% du: 
rante os últimos cinco an·os. 

O potencial hidráulico no Brasil é de cerca de 120.000 MWe. No 
momento somente 20.000 MWe deste potencial estão sendo utiliza
dos e cerca de 3.0.000 MWe estão em fase adiantada de projeto ou em 
construção, inclusive a maior central hidroelêtrica do mundo, ltai}:lll 
com 12.600 MWe. Cerca de 50.000 MWe do potencial hidráulico bra
sileiro encontram-se na região amazéinica, a cercá de 1500-:2000 
Km da Região Sudeste, centro económico e indUstrial do País e 
responsável por cerca de 75% do consumo de- energiã elétrica de todo 
o Brasil. 

Assim, devido a distribuição geográfica do potencial hidráulico 
e das áreas de consumo e devido à concentração do consumo na Re
gião Sudeste, ocorreria, nesta última região, um deficit no atendimen
to da demanda no período de 1985- 1990, se esta região-dependesse 
exclusivamente do potencial hidroelêtrico nela existente. Mesmo·se 
fosse possível utilizar todo o potencial brasileiro de 120.000 MWe, 

- 03 Vo!LOR~ NO INTERIOR 00 CIRCULO REfERE:Iol·SE 
AO POTtNCIAL. 

-OS VALORES FORA 00 c.iRC.ULO R(.FERE..r-st AO TOTAL 
A ~tR CO~S!OtRADO ~O PLANO 92. SOMAO.loS AS 
IJ:!CNAS JA' l:M OP!RAC::AO. 

este potencial não seria suficiente para ateflder a demanda do País na 
década de 1990. 

A figura 1 indica os deficirs que ocorreriam se todo o Brasil, ou 
se a Região Sudeste, dependessem exclusivamente do potencial 
hidroelétrico. 

É neste contexto, que o .. Programa de Centrais Nucleares" é jus
tificado e necessário. Ele complementará, no início, o -sistema 
hidroelétrico e assumirá posteriormente o papel de geração de base 
do sistema. 

2.2 Dimensionamento do Programa 
A figura 2A mostra a previsão de capacidade elétrica a ser insta

lada no Brasil até o final deste século e indica a participação nuclear. 
A capacidade em centrais nucleares crescerá dos 626 MWe líquidos 
da unidade nQ I da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto 
(Angra I), a ser comissionada no final do próximo ano, e represen
tando 2% da capacidade elêtrica de então, até 10.600 MWe em 1990 
(t 13% do total) e 75.000 MWe em 2.000(40% do total). 

Um aspecto a ser considerado é que o programa de centrais 
hidroelétricas continuará muito importante, devendo crescer dos 
20.000 MWe, atualmente em operação, até -90.000 MWe em 2.000, 
representando uma necessidade de comissionamento anual de 3.000 
MWe em média, no pertodo. No caso de centrais nucleares devere
mos estar instalando a partir de 1983 cerca de uma central nuclear de 
1.250 MWe por ano até 1990, devendo este ritmo crescer 
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substancialmente a partir de então. Estes números impressionantes 
dão a medida do esforço a ser realizado nos dois setores. 

Assim, estes dois tipos de energia nllo devem ser encarados co
mo competitivos, mas sim complementares: o ·insucesso do 
cumprimento do programa em um setor acarretará prejuízos no 
outro, bem como para o setor elétrico como um todo. 

Devido ao grande programa nuclear que se afigura a partir de 
1990, resolveu o governo lançar uma estratégia de modo a preparar
se adequadamente, dos dias de hoje até 1990, objetivando a implan
tar em tempo hábil uma indústria nuclear no País, para atender in
dependentemente o grande programa nuclear da década dos 90, Foi 
verificado, após extensivos estudos. que o vasto programa que se 
afigurava na década de 90 só seria viãvcl se o programa nuclear 
começasse--mais cedo e fosse acelerado, passo a passo. Ao mesmo 
tempo. o pessoal necessário, seria treinado e qualificado e as firmas 

de engenharia e a indústria nacionais seriam preparadas para atender 
os níveis de demanda objetivados. 

Assim sendo lançou-se um programa de centrais padronizadas 
de cerca de l.250 MWe (figura 2B) cada, que permitisse a prepr.ração 
de uma infra-estrutura capaz de atender a este grande programa. 

Nesta época será realizada: 
a) a implantação da indústria nuclear em todos os seus 

setores, tanto na área de reatares como na área do combustí
vel nuclear; 

b) uma participação crescente da indústria nacional; 
c) a formação e treinamento iiltenSivo de pessoal na área 

de tecnologia nuclear; 
d) a transferência de tecnologia de países avançados em 

todos os setores da indústria. 

É nesta fase do programa (atê 1990) que serão realizadas todas 
as atividades previstas no programa de cooperação teuto-brasileiro. 

FIGURA-l A POTENCIAL 11/DROELÉTRICO ETONSU/1.0 
DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASIL 

FIGURA-l B 

"' 
"' 600 A. fr•e~,d• HiSt~·~u,~l•t uduJ•.SI5 

'" 

" 

•• 
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(SJ Solclo /t:trt~Jin ... ~ ...... ··, •• ~·; 

---.-~.,-.:,:·' .o-:<;,·;~':t1)L 
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fv.tr: IUilNI.S 

POTENC!AL. H!DROEL~TR!CO E ÇONSUMO DE 

ENERGIA NA REGIÃO SUDESTE- CENTRO OESTE 
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FIGURA 2 A :CAPACIDADE ELÉTRiCA TOTAL A SER 
INSTALADA NO BRASIL 

... --- ---·· ---l----1 .. 
t~O IOIA\C.,wl 

""Ti'TC" -fl'~iir 
l'J~O )'t)O 

I:S.O t:>n ~1~71> 
1.,~0 BIOI)D 

·~'~ u:.ooo 
·~··(>:'{\ 

FIGURA 2 B 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 86, de 
1978, do Senhor Senador Hugo Ramos, solicitando seja 
consignado em Ata um voto de louvor ao Presidente Jus
celino Kubitschek de Oliveira, ao ensejo do 18"' anivetsârlo 
de Brasília, tendo 

PARECER, sob n"' 171 de 1978, da Comissão: 
-~e Constitulçio e Justiça, favorável. 

Em votação o requerimento. 
Tem a palavra o nobre Senador Hugo Ramos, para encaminhar 

a votaç~o. 

O SR. HUGO RAMOS (MDB - RJ. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pedi a palavra para justificar o meu requerimento, certo de que 
eu não iria fazer uma análise da obra ciclópica do ilustre Presidente 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. Devo mesmo acentuar e tenho os 
originais em minha mãos, que ao apresentar o requerimento o flz no 
sentido de Que o Senado da República colocasse um ramo de flores 
no túmule do eminente Presidente. 

Todavia, para poder colocar em termos regimentais, alterei o 
requerimento que foi lido apenas no séu teor sem que dado o hábito 
da Mesa. como é natural e até mesmo Regimental, fosse lida a parte 
da justificação. 
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No avulso cnc~ntro o parecer do eminente Senador Gustavo 
Capanema, que deu parecer favorável ao meu requerimento. 

Assim, pois, a minha palavfã é apenas no sentido de ler a justi
ficação do meu próprio requerimento e do- seguinte teor: 

Já se faz sentir o julgamento da hiSiórrã no comovido 
sentimento do povo brasileiro em reverenciar a Õbra do 
Grande Presidente, notadamente sobre a realização de sua 
Meta-Síntese - A -construção de BraSília, obra consi
derada impossível de ser executada no tempo exíguo de que 
dispõe. Não fora o seu contagiante otimisrno, sua tenaz 
perseverança, tantas vezes exaltadas, e o Brasil não teria a in~ 
teriorização de sua Capital, como preconizada por Hip61fto 
da Costa, nos idOs de 1813 e inscrita em todas as Consti
tuições do Pais desde 1891, e por último consignada nas 
Disposições Constitucionais Transítórias da Constituição de 
1964, precisamente por seus adversários políticos. 

Sr. Presidente, aqui faço um parênteses, para revelar à Casa que, 
na Constituinte de 1946, o autor da emendã., qué-foi cO'nsígnada 
naquela Constituição, no art. 49 das Disposições Constitucionais 
Transitórias, foi precisamente José Eduardo Prado Kelly, hoje farta
mente elogiado neste plenário. 

Impossível será registrar numa simples justificação de requeri
mento parlamentar toda a expressão de seu Governo, de sua vida 
política, ele que foi, sem sombra de dúvidas, o Bandeirante do novo 
século. 

Seja dito, no entanto, sobre ele, num esforço d~ síntese, o que, 
de si mesmo, disse o imortal Ruy: estremeceu a Páti-ia, viveu no 
trabalho e não perdeu o ideal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Em votação o reque

rimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) 
Aprovado. . 
Aprovado o requerimento, a Presidência fará cumprir a deli

beração do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) -Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n~' 34, de 1976 (n9 479-C/71, na Casa de origem), que 
acrescenta dois parágrafos ao art. 98 da Lei nl' 4,504, de 30 de 
novembro de 1964 {Estatuto da Terra), tendo 

PARECERES, sob n•s 352, 353 e 897, de 1!)77, das 
Comissões: 

- de Agricultura - 19 pronunciamento: favorável; l9 
pronunciamento (reexame solicitado em Plenário): contrário, 
com voto vencido, em separado, do Senhor Senador Roberto 
Saturnino; e 

-de Economia, favorável. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo a 
votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) Rejeitado. . . _ 
A matéria vai ao ArqUiVõ; feita a devida comunicação à Câmara 

dos Deputados. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 34, DE 1976 
{N~' 479-C/71, na Casa de origem) 

Acrescenta dois parágrafos ao artigo 98 da Lei n9 4.504, 
de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' São acrescidos :ao art. 98 da Lei n9 4.504, de.30 de no~ 
vembro de 1964 (Estatuto da Terra), dois parágrafos, com a seguinte 
redação: 

.. Art. ·98. . .... r• •••••••• ····+- ~ ... -~ .. ,···., ··~~""'-

§ 11' Idêntico direito ê assegurado a todo aquele que, an
teriormente a }9 de abril de 1971, não sendo proprietário ru
ral, nem urbano, já ocupava lote de terras devolutas, tornan
do-o produtivo por seu trabalho e tendo nele a sua morada, 
mesmo que a área ocupada seja inferior à do módulo d~ 
respectiva região. 

§ 29 No caso do parágrafo anterior, o título de domínio 
será expedido pelo órgão competente e devidamente transcri
to no Registro de Imóveis, após o processo administrativo de 
legitimação da posse, nos termos do art. 99." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Item S: 

-Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena~ 
do n~' 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos jurídi
cos do Pais, da disciplina .. Direitos Humanos FundaiÍlen~ 
tais", tendo 

PARECERES, sob n9s 405, 406 e 751, de 1977, das Co
missões: 

- de Constituição e JUstiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Educaçilo e Cultura- 11' pronunciamento: favorá
vel, com voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e 
voto vencido, em separado, do Senhor Senador Otto 
Lehmann~ 29 pronunciamento (reexame solicitado em Plená
rio): contrârio, com voto vencido dos Senhores Senadores 
Evelâsio Vieira e Adalberto Sena. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Rejeitado. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Sr. Presidente, requeiro 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Em virtude do pedi
do de verificação, a sessão será suspensa por alguns minutos para 
aguarda a chegada a plenário dos Srs. Senadores. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Sarney. 

O SR. JOSJ': SARNEY (ARENA - MA. Pela ordem.) -
Sr. Presidente, sendo eviden_te a falta de número- em plenário, pedi
ria a V. Ex' que deixasse de prOceder à verificaÇão solicitada, fican
do a matêria com ·sua votação adiada para outra oportunidade. Nes
se sentido hâ. concordância do Líder da Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concorda V, Ex' 
com o adiamento da verificação de votação? 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS. Pela ordem.) - Sr. Presi
dente, reconheço que é evidente a falta de quorum, razão por que me 
parece que pode ser adiada a verificação de Votação para a próxima 
sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Realmente, é eviden~ 
te a falta de quorum em plenário. Nessas condições que a votação da 
matéria adiada para a próxima sessão. 

Em virtude da falta de número para deliberações, os itens n"s 6, 
7 e 8 da pauta, deixam de ser submetidos ao Plenário, uma vez que 
dependem de votação de requerimentos apresentados em sessões an
teriores. 

São os seguintes os fti!ns que deixam de ser submetidos ao 
Plenário: 

-6-

Discussãci, ·em turno··óniCo,"71.o ftõ]eíti·lf~l:t:•~~~~: 
de 1977 (n9 2.320-A/74, na origem), de iniciativa do Senhor Pre-



Abril de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçi.o II) Sextawfelra 21 1~73 

sidente da República, que regula a locação predial urbana, e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER. sob n'i' 777. de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com as emen

das que apresenta de n~'s I a 12-CCJ, com voto vencido, em separa
do, do Senhor Senã:dO-r-Otto Lehmann, dependendo da votação do 
Requerimento n"' 6_1, de 1978, de adiamento da discussão, para 
reexame da Comissão de Constituição e Justiça. 

-7-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a exi
gência do período de carência para concessão, pelo INPS, de benefí
cios em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do segura
doo, tendo 

PARECERES, sob n"'s 465 e 466, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favorável; e 
- de Legislação Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n'i' 77, de 1978, de adiamento da discussão para reexa
me da Comissão de Legislação Social. 

-8-

Discussão, em primeiro turrio (apreciação preliminar da cons
titucionalidade e juridicidade, nos termos do art, 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n\"' 144, de 1977, dO Senhor. 
Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determi
nar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e mi
litar da União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n\"' 940, de 1977, da Comissão: 
- de Constítuiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri

dicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carnei
ro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento n9 59, 
de 1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Encerrada a Ordem 
do Dia. Hã oradores inscritos para esta oportuniá3.de. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A história- recente da divida externa brasileira pode ser dividida, 
a grosso modo, em dois períodos relativamente distintos. No primei
ro, iniciado em 1968 e que alcança o final de 1973, o País absorveu re· 
cursos externos numa ordem de grandeza bastante ampla e acelera~ 
da. A entrada de recursos foi de forma a produzir, num perfodo cur
to de anos, superâvits do balanço de pagamentos, que incharam as 
reservas do País. A segUnda etapa, que começou em 1974 e ainda 
continua, apresenta, no entanto, característica diversa, pois a fim de 
atender a crescentes déficits comerciais e de serviços houve um cres
cente aumento da dívida externa. 

Nesse período de aproximadamente dez anos, inúmeros foram 
os projetas iniciados, muita vez sem que tivessem sido definidas as 
melhores prioridades. Os recursos, sendo fáceis, poderiam ser aplica
dos em projetas· grandiosos, de larga maturação, até mesmo sem 
uma devida previsão de mercado para eles. 

Servem de exemplo para isso as grandes rodovias amazônicas, 
bem assim, na Região Norte, a Hidrelétrica de Tucuruí e o Projeto 
Carajâs, de exploraçã_o das reservas de minério de ferro do sul do 
Pará. A lista é grande, e pode incluir a Ferrovia do Aço, a Siderúr
gica de Tubarão, a ponte Rio-Niterói, o Programa de Construção 
Naval, ITAIPU e a duplicação da pista Curitiba- São Paulo- o 
elenco é enorme. São obras imensas que solicitam recufsos nem sem
pre disponíveis em território brasileiro. 

O erro grave, imperdoável, é que não se estudou com cuidado, 
com inteligência e plena responsabilidade, o estabelecimento· de 
prioridades. E, inicioU~Se, aO mesmo tempo, um númCi'o inusitado de 
grandiosas obras, várias delas dispensáveis para o momento. 

Partimos, inclusive, para empréstimos externos, também, para a 
montagem de' um parque fabril voltado a produzir artigos sofis
ticados para as exportações. 

Dessa fOi-ma o endividamento externo, que até 1973 crescia de 
forma preocupante, em meio ao sonho do crescimento auto-susten
tado, passou, a partir daí, a·gãnhar vida própria, cOrifOime, até mes
mo, enuncia a Mensãgi::m do Poder Executivo ao Congresso Na
cional, neste ano de 1978. A Mensagem diz o seguinte: 

.. A evolução da dívida externa brasileira apresentou, em 
1977, ~racterísticas semelhantes àquelas observadas ao lon
go do ano anterior. A captação de recursos foi direcionada 
para atender ao serviço da dívida e compensar outros itens 
negativos do balanço de pagamentos, de modo a manter cons
tantes as reservas internacionais de liquidez". 

Essa evolução do endividamento externo em bola de neve 
exigiu, desde o princípio, um movimento no sentido de aumentar as 
exportações, a que preço fosse. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- ~uma verdade. E com os 
estímulos que fossem necessários. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Certo. Extrava
gante. O grau excessivo de abertura externa da economia brasileira 
não surgiu, assim, por causa das exportações. Essas, na verdade, e a 
certa altura, foram a providência, única c admissível, determinada e 
pelo menos mascarar uma situação que hoje atinge a situação de um 
carro sem freios numa ladeira. · 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - RS) - A divisa con
formista, "exportar é a solução", diz muito, quase tudo. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Muito bem! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sem preços 
competitivos, de modo geral, para os produtos manufaturados 
produzidos no País, aos poucos foi sendo montado todo um 
conjunto de incentivos fiscais e creditfcios, voltado_ para a expansão 

-das vendas externas. A cada nova dificuldade, novos incentivos. O 
que importa é a obtenção de moeda forte, capaz de auxiliar no paga~ 
menta das despesas d~correntes do endividamento externo pretérito. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permita-me V. Ex•? 
(Assentimento do orador.) Muitas vezes, sacrificando o consumidor 
interno e, afinal das contas, subsidiando o consumidor externo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) -E em que ordem! 

Vou apresentar dados, que já são do conhecimento de pequeno 
setor brasileiro, mas que a grande maioria desconhece e que estarre
cem, como estarreceram a mim. 

Façamos as contas, Sr. Presidente. Em 1977, o total das exporta~ 
ções brasileiras foi da ordem dos 12 bilhões de dólares. As importa
ções foram um pouco inferiores, com o que ocorreu um pequeno sal
do comercial. Assim, o País viu-se obrigado a buscar, no exterior, 
perto de 8 bilhões de dólares, para cobrir as despesas de amortização 
da dívida existente e o déficifcom servíços. 

Cada dólar obtido no exterior, pelo conjunto de incentivos fis
cais e creditícios montado nos últimos anos, custa cada vez mais caro. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- f: verdade. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Há tempos trouxe
mos ao conhecimento da Casa alguns dados a respeito dos 
percentuais sobre o valor de alguns produtos exportados, provenien
tes de estudo realizado ao nível do Instituto de Planejamento 
E.conômico e Social - IPEA, da Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República. 

Agora, o Jornal do Brasil publica, na sua edição de 9 de abril de 
t 978, alguns câlculos realizados pela Fundação de Comércio Exte
rior, constantes de um relatório intitulado Análise da Promoção das 
Exportações sob a Otica da Proteção Efetiva. 
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A redução de preço· para os diversos produtos relacionados, 
cuja exportação ocorreu etn 1975, foi a seguinte, segundo a Funda
ção de Comércio Exterior: (A redução, o incentivo): 

- Mãquinas eletrotécnicas ....•.••• _ --~--~--·~--~-..-·. ~ 52,8% 
-Móveis .... ···---······~··· .............•• _ ......... _____ 55,9% 
-Veículos ....•• "'_,__._~_, .................... ~ . • . . • • 66,2% 
-Confecções ......... _ ......•..•.... -~-~-- --·- ·-~- ·--=--64,3% 
-Tecidos .................. ---..-.-·-·-·· .• --~--~-·-~ .• :.:. • . 71,2% 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- 7L. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- 71.2% a reduç!o 
para exportação dos tecidos brasileiros. 

Eis, Sr. Presidente, eriquanto dentro do território brasileiro 
vastas camadas da população mal consomem tecidos e confecções, 
podemos exportar essas mercadorias com abatimentos em torno de 
70% para os consumidores de outras praças. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - O mercado interno 
pagando, subsidiando, o consumidor estrangeiro. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- De pafses ricos. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) - De países ricos! Em ou
tras palavras, os povos ricos são subsidiados pelo povo pobre do 
BrasiL Esta é a política. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - E o mais grave 
ainda vem: As multinacionais, montadoras de automóveis, recebem 
de mão beijada urn incentivo da ordem de 66%, quando sabemos que 
essas empresas, em território brasileiro, podem contratar 
empregados a um custo bastante inferior àquele vigorante nos países 
desenvolvidos, de onde se originam. 

Está aí, também, Sr. Presidente, uma das razões do arrocho 
salarial, neste País. 

O Sr. PauloBrossard (MDB- RS)--~ verdade. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- A massa-trabalha· 
dora sendo sacrificada, para que o Governo possa· aumentar as 
exportações das manufaturas, na tentativa de diminuir o crescimento 
da dívida externa. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB -RS)- Este aspecto ~ da ma_ior 
importância. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB - SC)- E ainda mais, no 
que parece inacreditável, produtos como estanho e -madeira são 
barateados em 30%,39% e 31,8%, respectivamente, comO-se fossem 
matérias-primas, renováveis ou matérias-primas renováveis em 
período curto. Mas a madeira é renovável depois de vários anos. 

O Sr. Paulo Brossaid (MDB-- RS) - Muito be.ml De muitos 
anos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ora. Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o Brasil se dando ao luxa de conceder incenti~ 
vos para exportar estanha ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Pira desvastar. 

O SR. EVELÁSIO VIElRA (MDB- SC) ... ~~deiia de que de 
tanto carecemos. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Para devastar as suas flo
restas. E o Estado que V. Ex' representa é disto um exemplo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado. 
Isso tudo levou a Fundação de Comércio ExteriOr a apontar a 

seguinte distorção básica: 

"Estamos direcionando os subsídios mais elevados para 
aqueles produtos que geram urn dólar líquido por promoção 
de exportações a um custo doméstico mais elevado e que 
absorvem, na produção, uma maior densidade de mão-de
obra qualificada." 

Assim, a Fundação de Comércio Exterior propõe uma estfa~gi
ca alternativa, qual seja a de exportarmos produtos em que o País ~ 

naturalmente mais competitivo produtos primários ou semi
elaborados com emprego de mão~de-obra náo qualificada. 
Exatamente o que estamos, quase que semana1mente, recomendan
do, desde que chegamos a este Senado. 

Nós, Sr. Presidente, queremos deixar bem claro que não somos 
contrários à exportação de produtos industrializados. Mas, quando 
tivermos condições de oferecer ao mercado externo esse produto a 
preços competitivos, e não o que está a acontecer no momento, nos 
últimos anos. 1:: por isso que temos defendido a necessidade de se dar 
máis ênfase, mais atenção, para as exportações dos produtos 
agrícolas e dos produtos da pecuária, onde teremos, aí, condições de 
aumentar a nossa produção, e conseguirmos excedentes para di~ 
minllir o crescimento da nossa divida externa, para conseguirmos 
superavlt na balança comercial e eliminarmos o grande dt!ficit que se 
apresenta, hoje, na balança de pagamentos. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Indagamos: Ao in· 
vés de estarmos subsidiando o consumidor externo, não haveria um 
melhor aproveitamento se internamente se procedesse a uma gradati
va distensão salarial, ou as normas internacionais, emanadas do Fun
do Monetário Internacional, consideram isso um sacrilégio, 
porquanto assim estar~se-ia pondo lenha na inflação? 

Ou será que esse SiStema de incentivos fiscais não está alimentan
do a inflação interna, na medida em que o parâmetro de preços passa 
a ser o do mercado internacional mais os percentuais de incentivos? 

São questões qUe merecem um estudo apurado Sr. Presidente, 
no momento em que a situação econômica e social brasileira se 
encontra numa encruzilhada, a qual s6 se poderá vencer com ti
rocinio, decisão e completa afirmação da soberania nacional. 

A -nosso juízo, torna-se urgente uma reorientação da nossa 
polftica económica. Mas, convém persistir na análise do _sistema de 
incentivos fiscais e creditícios criado Para promover exportações, 
analisando um outro ângulo do problema, o relativo à sistemática 
desse sistema e a quem aproveita, preferencialmente. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex• um apar-
te? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB -$C)- Com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- 'E. outra questão de suma 
gravidade e creio que ensejaria uma investigação séria. Ou eu muito 
me engano, ou através desse expediente há alguém que está se lo
cupletando às custas do povo brasileiro. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Vamos ao que diz 
a revista norte-americana BU.sihess Week, de 27 de março de 1978, 
divulgou um artigo entitulado Como a Massey usa o Brasil para finan
ciar suas exportações, do qual destacamos diversas passagens. 

Diz a revista norte-americana, logo no primeiro parágrafo da 
matêria citada: 

"A insaciável política brasileira de exportação está sen
do utilizada pela Massey Ferguson, a gigante multinacional 
canadense, através de uma estratégia financeira que promete 
mudar as regras das finanças internacionais." 

Essa estratégia consiste em jogar uns sobre os outros, os progra
mas de crêdito de exportação de países diversos, com risco e despesas 
mínimas para a empresa que os utiliza. 

Até aí, a novidade ê pouca, porquanto a multinacional objetiva 
maximizar vantagens numa dimensão que excede os reduzidos limi
tes territoriais de um País, por maior que este seja. 

O que estarrece é a posição brasileira de assumir totalmente o 
risco cambial, assim colocado pelo artigo de Business Week: 

"Mui tos países promovem agora empréstimos com juros 
subsidiados para aumentar as suas mr:portações. Isto chega ao 
extremo no Brasil, o mais sedento exportador de todos eles, 
que assume totalmente o risco cambial dos exportadores lo
cais, inclusive os riscos de· subsidiárias de empresas america
nas e canadenses." 
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De forma que o Sril.síf assume todos os riscos cambiais? Na ver
dade o mecanismo é tão incrível que,,contando, ninguém acredita. 

No caso em questão, o produto vendido são tratares produzidos 
no Brasil pela Massey Ferguson. 

O País comprador é a Turquia, mais precisamente a Mafer, uma 
distribuidora de equipamentos Massey Ferguson ali estabelecida. 

Em condições normais, a subsidiâría instalãda no Brasil vende~ 
ria à filial turca, numa transação dentro do próprio grupo Massey 
Ferguson, 

Mas não é bem assim que tudo acontece. Em primeiro lugar, 
quem exporta, no Brasil, é a INTERBRÁS, mas para a subsidiária 
turca da Massey Ferguson. A subsidiária brasileira da mesma Mas~ 
sey Ferguson recebe 20 dias depois de cada embarque de tratares da 
INTERBRÃS os cruzeiros relativos à transação, cruzeiros esses libe
rados pelá. CACEX. 

Mas quem deve receber o pagamento dos tratares em dólares, é 
a Carteira de Comércio EXterior- CACEX, dO Banco do BriisiL 

Enfim, lâ na Turquia e aqui no Brasil, a multinacional obtém lu
cros, mas sem qualquer risco, pois que este fic_a por conta dos or
ganismos oficiais brasileiros. 

Candidamente um díretor da INTERBRÁS disse a Business 
Week "que a CACEX não estâ assumindo nenhum risco porque a 
transação está coberta pelos seguros de crédito e outras garantias da
das pelo Banco Turco" (o Banco Central daquele Pafs). 

Business Week considera um mistério essa garantia que as enti
dades oficiais brasileiras diú:m ter, 

~ desse modo, Sr. Presidente, que o País busca aumentar as 
suas exportações, assumindo todos os riscos e favorecendo transa
ções seg_urissimas para as multinacionais. 

Essas transações aparecem na balança comercial do País, já que 
houve uma saída de mercadorias, considerada exportação. Mas os 
riscos são enormes, e tenderão a crescer, a fim de que tenhamos moe
das fortes, pelo menos no papel, para obtermos mais recursos exter
nos, que cobrirão os pagamentos futuros que o País deva realizar. Só 
com o serviço (amortização e juros) da dívida externa,. até 1980, ne
cessitaremos de aproximadamente 20 bilhões de dólares. 

O Sr. Teotónio Vilela (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIElRA (MDB- SC)- Com muita honra 
e com muita alegria ouço V. Ex•, Senador Teotónio Vilela. 

O Sr. Teotónio Vilela (ARENA- AL)- Nobre Senador Evelá~ 
sio Vieira, tenho acompanhado a s~rie de discursos que V. Ex• vem 
pronunciando nesta Casa, e não só estes últimos, porque todos os 
seus pronunciamentos versam diretamente sobre questões fundamen
tais deste País no setor econômico-financeiro. Quúo congratular-me 
com V. Ex•, porque a linha de pensamento que adota, a in~erpreta
ção que faz do nosso fenômeno econômico-financeirõ- coiricideT.n, eu 
diria quase qu:e 100%, com aquilo que colocamos dentro do Projeto 
Brasil. As diretrizes do Projeto Brasil são, exatamente, no sentido ·de 
modificai', de reorientar as estruturas de produção neste País. Todos 
os problemas foram transformados em problemas financeiros, 
enquanto o problema económico desapareceu. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-~ verdade, 

O Sr. Teotónio Vilela (ARENÃ- AL)- Por quê?_ Porque so
mos um país dominado pelos banqueiros. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-~ verdade. 

O Sr. Teotónio Vilela (ARENA - AL) - Nenhuma questão 
econômica é eSgOtã.da~ OU diria mesmo, nenhuma questão econômica 
é analisada como tal, mas é sempre distorcida para a marginalidade 
do ambiente financeiro e colocada e equacionada como· tal, como se 
fosse um problema financeiro e não um problema económico. EntãO, 
não daremos nunca solução aos problemas econômicos, e porque 
não damos solução aos problemas econôrnicos, por sua vez não tere
mos condições de dar solução aos problemas financeiros. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O Sr. Teotónio Vilela (ARENA - AL) - Dentro do mesmo 
quadro se enfeixa o fenômeno político, O fenómeno político, que é o 
número um, que te!l-a que dar normas ao económico e, por sua vez. 
ao financeiro, não é solucionado. 

'Andamos, _então, à mercê da força das· correntes dos problemas 
~nanceiros, esta torrente enorme que nos avassala, que nos empurra 
para um lado e para o outro, independentemente da vontade da Na
ção, e, diria, independente até da vontade do próprio Governo. Por
que a mim me estranha que um ho_rnem decidido a modificar, e che
gou a tentar, as estruturas de produção do País, como foi no início a 
posição tomada pelo Senhor Presidente da República, terminou sen
dO inteiramente dominado pela orientação financeira. Não mC alon
garei no meu aparte. Mas, repito, sinto-me regozijado com as posi
ções adotadas por V, Ex•, e gostaria que em outra oportunidade 
pudéssemos discutir as diretrizes do Projeto Brasil, que estão coloca
das em termos institucionais e em termos operacionais, tratando-se, 
portanto, de um conjunto orgânico. Podemos discordar de algumas 
opções finais, mas nunca das opçÕes na sua origem, que isto para 
mim é fundamental. Gostaria que os Partidos nesta Casa pensassem 
na verdade dos problemas fundamentail> deste País. Estamos sendo 
esmagidOs peias conseqüências dos problemas e abandonamos as 
suas causas. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O Sr. Teotônio Vilela (ARENA- AL)- Eis a minha manifesw 
tação pessoal em torno da apreciação que faz V. Ex• sobre o proble
ma econômico-financeiro brasileiro. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Confesso que· fi
quei altamente envaidecido com a participação de V. Ex• ao meu tra
balho. Em relação às considerações de V. Ex~ à temática econ9rni
ca e à temática social, nada tenho a acrescentar, a não ser subscrever 
tudo que V. Ex• falou 

Senador Teotônio Vilela; tive o prazer de ler_ o .. Prqjeto Brasil" 
da primeira à última folha - numa leitura dinâmica, confesso -
detendo-me mais demoradamente em alguns tópicos; e digo a 
V.- Ex~. publicamente, que se trata de um magnífico trabalho, que 
acho recomendável começarmos, dentro dos próximos dias, a debcitê
lo, nesta Casa, para que aquele importante documento possa ter res
sonância no Brasil, possa criar uma consciência para que nós, mais 
cedo do que se possa esperar, partamos para uma reformulação no 
campo político para termos a reformulação no campo econômico-so
cial e todos os demais. 

Rapidamente, ainda, e fugindo ao tema principal que aborda
mos, "ãqui, digo que fiquei entusiasmado, inclusive, com a corajosa 
posição de V. Ex• na defesa da solução para o ensino superior neste 
País; que serâ, por conseqUência, a solução do próprio ensino de ní
vel secundário e do ensino de nível fundamental. Digo a V. Ex• que 
vou, inclusive, conversar, te(ltar persuadir- se necessário for- ao 
meu Líder, aos meus companheiros, para o MDB -pelo menos o 
MDB- debater tão importante trabalho elaborado por V. Ex•, pe
los colaboradores que se engajaram na confecção de uma obra que 
eu reputo da maior significação para este País. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
Já que o futuro a Deus pertence, devemos esperar, segundo os 

critérios oficiais, projetando sempre para a frente todas as dificutdã-
desatuais. _ _ ___ _ 

A potência emergente, ainda submersa, cõntinuarã navegando 
nas águas multinacionais, oferecendo em holocausto aos poderoSos 
deuses multinacioriais, mão-de-obra barata e privilégios espeeiãiS pa
ra engolirem empresas brasileiras. Daí, a contínua desnacionalização 
das empresas brasileiras. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Sr. Presidente, 
por mais que se queira, é dtfícil encobrir uma situação que ressurge a 
cada momento em toda a sua dramaticidade. 

Exportar a qualquer preço, já agora assumindo riscos substan
ciais, é um caminho se.m volta, que cada vez mais se afasta da neces
sária ampliação do mercado interno brasileiro. 
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O impasse aí está. Para a sua superação, não resta dúvida, exis
tem pré-condições -que necessitam s·er discutidas, algumas das quais 
se tornam evidentes por sí mesmas. ~preciso ter sustentação interna 
real para dar esse passo político essencial de romper com as injun
cões multinacionaís e reafirmar SOlenemente a iildependência nacio
nal. Para tanto, a abertura não pode ser lenta, ainda que gradual, 
pois que o tempo tem sido inimigo do povo brasileiro, que nos últi
mos anos conheceu a esperança sem a respectiva resposta positiva. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o nobre Se
nador Otto Lehmann. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Eu não desejo entrar 
no mérito do discurso_de V. Ex•, porque eu me acanho de dizer de 
público que não sou um especializado na matéria. Tenho ouvido vá
rias manifestações de V. Ex• que, quando produzidas da tribuna 
com a maneira sempre elegante com que V. Ex• o faz, impressionam 
àqueles que ouvem as críticas que V. Ex• faz. Entretanto, tenho tam
bém ouvido de;;ta tribuna aqueles meus colegas que se dedicam mais 
ao estudo sócio-econômico-financeiro darem respostas a essas críti
cas. Eu posso dizer que a manifestação de V. Ex• terá sua resposta, 
não por mim, mas por um dos meus ilustres colegas. Não posso, tam
bém, -receber cm silêncio as considerações, com todo o respeito, com 
toda a simpatia, com toda a cordialidade, de meu companheiro de re
presentação Senador Teotónio Vilela, quando, aderindo à manifesta
cão de V. Ex•. diz que este é um País dominado por banqueiros. Eu 
não vejo este Brasil tão pessimista assim. Vejo a nossa terra domina
daa, isso sim, por homens preocupados com alto espírito público de 
servi-la. É possível que muitos deles em alguns aspectos mereçam crí
ticas; ninguém é perfeito, é próprio do ser humano falhar, mas, no 
conjunto, os homens que servem ao País procuram servi-lhe com pa
triotismo, com dedicação e com vontade de tornar a nossa terra me
lhor. Muitas das críticas que V. Ex• faz- embora eu não seja enten
dido no assunto - sei que são as medidas adotadas no Brasil e em 
outros países, porque é uma praxe, uma norma, um sistema, uma es
cola, enfim uma técnica própria dos economistas. Como disse, não 
sou especialista, por isso, não estou respondendo ao discurso de 
V. Ex•; mas não posso silenciar para não parecer que a minha pre
sença eventualmente, humildemente e despretenciosamente na lide
rannça seja uma concordância. Era apenas isso que desejava dizer, 
sem quebra da admiração e do respeito que tenho por V. Ex• e pelo 
meu eminente colega Senador Teotônio Vilela. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Senador Otto 
Lehmann, informo a V. Ex• que aceito a regra dos subsídios dentre 
dos limites normais. Sei que países industrializados também adotam 
essa política. Ocorre que em nosso País, os limites dos incentivos de 
crédito extrapolaram os limites e estão sendo profundamente noci
vos aos interesses_brasileiros. 

Ouço, novamente, o nobre Senador Teotónio Vilela. 

O Sr. Teotônio Vilela (ARENA - AL)- Gostaria apenas de 
esclarecer ao meu colega de Bancada, Senador Otto Lehmann, que 
quando disse que o País estava dominado pelos banqueiros, isto não 
significa uma ocupação física. Parto apenas do seguinte fato, que é 
incontestável: no Brasil, tudo é tabelado; a palavra é tabelada, o salá
rio é tabelado, os preços das mercadorias são_ tabelados. A única coi
sa que não é tabelada neste País é o juro. A única coisa que não é ta
belada - veja bem - é o juro. Então, com esta oportUnidade, evi
dentemente que as empresas financeiraS-paS:Sãram a gozar de um pri
vilégio extraordinário. Isso é uma verda_de e ninguém vai me contes
tar isso. Na medida, então, em que os privilegiados se sentem com 
poderes cxtraordináríos - evidentemente, pela própria natureza do 
arbítrio - esse domínio se torna avassalador. Não critico o ban
queiro, é preciso deixar isto bem claro. Não estou criticando o 
banqueiro, estou critiCan-do a situaçãO que se críOú, -de-favoredme"n
to para um tipo de atividade. Sou empresário e sofro na Carne, como 
todos os cidadãos, o desregramento no setor do dinheiro- torno a 
repetir. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Por isso é O mais rentável 
e tem os maiores lucros de todos os setores econômicos deste País. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS_) - A usura foi oficializada 
no Brasil. 

O Sr. Teotónio Vilela (ARENA- AL)- Exato. Então, o domí
nio a que me refiro não se trata, de maneira nenhuma, de algo fisico 
que eles tivessem assumido o Poder e estivessem nos espezinhando. 
Não. Isto é fruto da natureza do arbítrio. Alguém, em qualquer fai
xa, tem que ser mais beneficiada, mais privilegiado. h do sistema. No 
caso são eles, e aí estão os balanços, aí está o que acabei de dizer. Tu
do é tabelado, a começar da palavra até os salários. Mas o juro não é. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Menos o juros que era, 
ao tempo em que não havia tabelamento. 

O Sr. Teotónio Vilela (ARENA- AL)- Exato. Agora, a coisa 
chega a pontos extravagantes, Senador Otto Lehmann e Srs. Senado
res. Por exemplo, vivemos aflitos com a dívida externa, e é justo, que· 
r:tada por volta de 32, 33 ou talvez 35 bilhões de dólares. Mas vamos 
conversar cm cruzeiros, a dívida pública, segundo o Banco Central, 
está na ordem de 750 bilhões de cruzeiros. Destes 750 bilhões de 
cruzeiros, 240 milhões é a dívida da Nação com as empresas financei
ras internas, empresas essas que continuam a jogar o juro da maneira 
que querem, a ta! ponto que um cidadão nascido hoje, no Bfasíl. já 
começa a dever 7 mil cruzeiros. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite o nobre Sena: 
dor? (Assentimento do orador.) E o mais grave são os juros desbraga
dos, vigente hoje, no Brasil que, segundo o Presidente do Banco Cen
tral, é um pouco acima de 70% ao ano; mas que, se,&imáCI o Presiden
te do Banco do Brasil, nas vendas diretas ao Consumidor, chega a 
exceder a casa dos 130% ao ano. O grave dos graves é que esta regra 
insensata, suicida, é estabelecida pelo próprio Governó, exatamente 
porque lançando títulos - como as Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional e as Letras do Tesouro Nacional- cada vez em 
número maior, em volume maior e em prazo menor, o próprio Go
verno se sejeita, para encontrar tomadores, a pagar juros que uma 
pessoa sensata não pode pagar, sob pena de interdição. Há instantes 
cuidava do discurso do nobre Senador por Santa Catarina, para lhe 
fazer um pedido final, com minhas congratulações pelo noiável tra
balho desta tarde, em que examina aspectos da dívida externa. eu ia 
pedir que S. Ex' voltasse seus olhos para o exame da dívida pó.blica 
interna, que também é terrível e aterradora. 

O Sr. Teotônio Vilela (ARENA - AL)- Perfeito! Há ainda 
um aspecto grave, Senador. - o de que na dlvida externa os nossos 
credores encontram, de algum modo, meio de elastecer os nossos pra
zos; acreditam em nosso trabalho, acreditam no trabalho da Nação 
e, portanto, encontram meio de elastecer nossa _dívida. O inverso 
ocorre com a dívida interna. As Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional eram em maior número, por quê? Porque tinham maiot 
prazo, juro fixo, correção monetária fixa, hoje são em -menor número 
em relação às Letras do Tesoutõ! As Letras do Tesouro são hoje em 
maior número, talvez em 70% c em prazo curto, em conseqüência 
ninguém aceita mais as ORTNs. Todo mundo hoje, na verdade, quer 
negociar com LTN. Por quê? "Porque a curto prazo e também em 
virtude do desbragamento da falta de tabelamento de juros, estão 
rendendo, hoje, mais de 50% ao ano, as Letras do Tesouro Nacional. 
Então é o próprio Governo que provoca isto. Quando eu digo isto, 
não estou criticando o Governo. a pessoa que estã lá, interpretando, 
hoje, o Governo. Mas critico toda a sistemática que está montad:.~ 
que leva a qualquer cidadão que chegar à Presidência da República 
esta mesma conclusão aflitiva: o País está ficando sem condições de 
pagar os seus débitos internos ... 

O Sr. Paulo Brossnrd (MDB- RS)-~ verdade. 

O Sr. Teotônio Vilela (ARENA - AL)-,-- _ ... sem caixa e sem 
meios de emitir as Obrigações Reajustáveis que eram as letras nor
mais de operação no mercado. Ninguém quer mais ORTN. Afinal, 
estamos desacreditando do próprio Governo ou, em outras palavras, 
o próprio Governo se faz desacreditar. De maneira que a orientação 
do discurso de V. Ex~. no sentido de fortalecermos nossa economia 
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internamente, é um tema da maior gravidade neste País, da maior 
seriedade, que deve s_er discutido com sensatez ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O Sr. Teotônio Vilela (ARENA - AL) ---:- ... que deve ser dis
cutido à luz dos fatos que estão ocorrendo e não através de medidas 
cerebrinas, oportunistas, simplesmente para tapar buraco de um dia 
para outro. 

O Sr. Paulo Brossard {MDB- RS}- Casuísticas! 

O Sr. Teotónio Vilela (ARENA- AL)- DesculPe V. Ex• ini
nha tão longa intervenção. Muito obrigado. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- V. Ex• dâ grande con
tribuição ao meü diSC-u-iSo. 

Realmente, Senador Teotônio Vilela, apenas adotamos medidas 
para o momento, apenas são medidas monetatiStas~ pari-o dia-a-dia. 
Não tem havido a preocupação das autoridades responsáveis pela 
economia neste País de se deterem num estudo, de se ouvir os líderes 
das classes produtoras, as pessoas credenciadas, para se buscar a ver
dadeira solução para o problema brasileiro. Nós temos condições! 
Agora o que falta é tirocínio, é decisão e coragem ·ae fazer a grande 
reformulação. 

Este País tem potencialidades extraordinârias, mas para aprovei
tar essas potencialidades, transformar isto em bens úteis para a so
ciedade, outros caminhos precisam ser trilhados. 

O Sr. Teotônio Vilela (ARENA- AL)- Isto sim, 'Excelência!' 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA (MDB- SC)- Eu acredito neste 
País, Sr. Presidente. Sou otimista e por isso tenho, repetidas vezes, 
ocupado a tribuna da Casa, para dizer que a política económica do 
Governo está falha. precisa de correção, precisa de -medldis--de pro-
fundidade, não apenas no campo monetático, --

0 Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Permite V. Ex• um apar-
te'? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Quando o Senador 
Teotônio Vilela, no início do seu primeiro aparte, referiu-se ao 
possível esforço do Governo de enfrentar essa situação, mas teria 
sido vencido pelas circunstâncias ou pela estrutura, ou pelo sistema 
que encontrou, lembrei-me da indagação do Chefe da Nação, logo 
quando de sua investidura no cargo de Presidente da República. 
Referindo-se às empresas multinacionais, ele in-qUiria, não sabia se, 
para o bem ou para o mal elas existiam. Sua Excelência vai chegando 
ao ftm de sua gestão, sem que tivesse investido vigOrosamente nesse 
campo e pudesse hoje, talvez, nos dar o esclarecimento numa busca 
da verdade. Parece-me que essa colocação, de um possível propósito 
frustrado do Governo em enfrentar tal re-alidade, enContra, talvez, a 
saída quando V. Ex•, na sua oração, mostra que para enfrentá-la, 
para enfrentar uma situação tão fechada, tão opressiva, tão 
inabordável, só haveria êxito se o Governo conseguisse--pOritos- de 
apoio social, porque, evidentemente, que qualquer .investida, nesse 
setor, vai contrariar interesses podeiosíssimos, e não- se contrariam 
interesses poderosos se não se consegue cercar de grupos de pressões, 
de legítimas pressões, por parte de setores sociais que seriam benefi
ciados numa investida dessa sorte. Aí chegamos, exatamente, aos ou
tros cerceamentos, inclusive, institucionais existentes neste País. Em 
suma, precisaria h a ver um regime de liberdade que se permitísse a 
mobilização dos vãrios setores sociais. V. Ex~ se referiU, por fim, 
aos setores empresariais e, anteriormente, à própria com-Unidade e, 
portanto, à classe trabalhadora, espezinhada e sacrificada, no atual 
modelo político, econômico e financeiro -deste País para que então os 
vários selares sociais pudessem, livremente, com segurança, pleitear 
certas medidas e o Governo, "aseado nessas reivindicações, podá 
mais investir,-fnais resistir e poder, portanto, tarjar o tumor daquelas 
grandes empresas, sobretudo estrangeiras, detendo o verdadeiro 
desenvolvimento nacional. Portanto, quero-me incorporar às con
gratulações que }â fOram feitas a V. Ex• pelo assunto de que trata, 
pela maneira com que o aborda, mostrando que não é a falta de 

preocupação, por parte de representantes do povo, que este assunto 
serâ silenciado. Mas, infelizmente, o Governo não se aperecebeu que 
por mais forte que seja ele não pode, sozinho, quebrar um cerco que 
vem diante dele. Portanto o que precisaria era a abertura verdadeira 
pa~ que pudesse .ele encontrar novos pontos de apoio, para 
abnrm.os novos cammhos para o futuro deste País. Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Obrigado a 
V. Ex• que tem razões de sobra. Quando V. -EX• e outros Senadores 
se preocupam e tecem considerações fundamentadas na necessidade 
de retornarmos à normalidade democrática neste País de que parti
cipamos, ê exatamente para que não aconteça política econômica 
desse naipe. Por quê? Se houvesse liberdade para os trabalhadOres se 
reunirem, fazerem greves, de eles pressionarem legitimamente, não 
estaria ocorrendo uma po!ítica de expOrtaÇãO em que os trabalha
dores são prejudicados. Os empresãrios brasileiros, também, 
estariam se mobilizando e pressionando o Governo na defesa da 
soberania nacional. Mas, como nós nos encontramos num impasse 
político, estamos a sofrer em todos os setores. _ 

Sr. Presidente, para finalizar, com serenidade, usando de dados, 
muitos extraídos de órgãos insuspeitos, voltarrios a mostrar, a evi
denciar nesta Casa que a política econômicã que se implantou nos 
últimos anos, neste País, está sendo altamente nociva a todas as 
camadas sociais brasileiras, estâ sendo nociva até à própria 
soberania brasileira. 

t mais uma contribuição, honesta e patriota do MDB, ao Go
verno FederaL 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Otto Lehmann. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA -SP. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Novamente ocupo a tribuna desta Casa, hoje para falar sobre 
um dos mais aflitivoS problemas brasileiros. 

E não vai, nesta nossa assertiva, qualquer dose de eXagero, pois 
o assunto que ora trago à consideração de V. Ex's é a poluição. 

Todos sabemos dos ingentes e contínuos esforçOS despendidos 
pelo Poder Público na busca de soluções para o problema, na criação 
de organismos que controlem, minimizem, e mesmo neutralizem, as 
fontes poluidoras. 

Já no quinto lustro do Império, a Vila de Serra Negra, hoje 
famosa estância hidromineral paulista, editava postura re
gulamentando o lançamento de "lixo e outras imundícies nas ruas e 
calçamentos". 

Vê-se, portanto, que o problema, e a busca de soluções, não é 
recente em- nosso País. -

Essa tarefa gigantesca e difícil, que nem senipre apresenta 
resultados visíveis e imediatos, é obrigação primeira dos governantes 
pois a eles compete, e também a todos nós, entregar às futuras geraM 
ções uma nação forte e rica, mas na qual o progresso não tenha 
prejudicado a Natureza. 

Todos sabemos, também, que na Região Si.tde_ste do Pafs está 
instalado o maior parque industrial da AmériCa Latina, circunstân
cia essa que, por si só, bastaria para despertar o problema e acon
selhar soluções. 

A poluição que hoje assola o meu Estado natal, por exemplo, es
tã a diminuir e prejudicar a qualidade de vida, e a vida mesmo dos 
paulistas. criando problemas sanitários de toda ordem, gerando o 
temor e a apreensão pelo futuro. 

São Paulo, que nos anos quarenta era a "da garoa", é hoje uma 
metrôpole encoberta pelo fumo, massacrada pelo barulho, circunda
da por reservas hídricas afetadas por poluentes. 

O Rio Tietê, caminho natural de nossos antepassados ilustres, é 
hoje um Jeito de_âgua putrefata cortando nossa Capital. 

As praias do litoral paulista, não tão conhecidas e famo:.d.~ 
como outras, porêm tão queridas por seus frequentadores, estão senM 
do invadidas, lenta mas inexoravelmente, por agentes poluidores dos 
mais diversos, transformando-se em verdadeiros focos de dOenças. 
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O problema atingiu tal amplitude que, em determinadas épocas 
do ano, proíbe-se o trânsito de veículos pelo centfo da Capital paulis
ta, pois a poluição atmosférica torna-se tão intensa que chega a pôr 
em risco a vida dos habitantes. 

Resta-nos, a nós paulistas, somente um rio importante ainda 
não contaminado pela poluição, 

Tíffiido em suas nascentes na Serra de Paranapiacaba, ele corta 
toda a Região Sudoeste do Estado, agora mais volumoso, transfor
ma-se em fronteira natural com o Estado do Paraná e vai alimentar 
com suas ãguas, agora impetuosas, o Rio Paraná. 

1:: o Paranapancmal 
Suas águas abastecem dezenas de cidades localizadas no Vale 

que leva seu nome, ajudam a lavoura e a pecuária alí iniplantadas e 
ele. próprio, o rio, aconchega em suas margens, nos fins de semana, 
pescadores mentirosos, famílias inteiras em buSáa da Natureza, jo
vens afoitas que nadam e namoram, anciãos meditativos. 

Mas ele, o rio, está agora ameaçado de morte. 
Indústria altamente poluidora pretende instalar-se em suas mar

gens para, em nome do desenvolvimento da região, degradar suas 
reservas hídricas, matar sua flora e fauna e entregá-lo, após, morto e 
inútil, às gera~ões que hão de vir. 

o desenvolvimento e o progresso não exigem, nem merecem, o 
sacrificio desse filho da Natureza. -

Seria um crime se, nos omitindo hoje, permitíssemos que ele, o 
rio, servisse de holocausto a interesses econômicos, acobertados pelo 
manto da indiferença e justificados por um desenvolvimento indus
trial nem sempre compensador. 

E, .afinal, quanto vale o rio? 
Quanto velem a saúde, o prazer, a qualidade de vida dos ha

bitantes da região? 
Quanto vale o futuro dos nossos jovens? 
t nosso dever salvar o Paranapanema, pois assim estaremos 

dando um exemplo a ser seguido. 
O projeto de instalação dessa indústria foi minucio.samente 

examinado pela CETESB- Cia. de Tecnologia e Saneamento Am
biental, e mereceu reparos seriíssimos, pois o inevitável lançamento 
de enuentes contaminaria mortalmente as ágUas do Paranapanemu. 

Hoje, esse projeto tramita pela SEMA -Secretaria Especial do 
Meio Ambiente, ligada ao Ministério do Interior que, por seu Co
mitê Executivo de Classificação e Acompanhamento dos Rios Fe
derais, deverá classificar o rio Puranapanema, definindo então seu 
futuro. --

1:. que, segundo dispõe a Portaria de 15 de janeiro de 1976, da 
SEMA. os rios brasileiros são classificados em Cinco categorias, Sen
do que nos classificados na primeira categoria-é proíbido o lançamen
to de qualquer efluente, mesmo que tratado, Às outras categorias 
reserva-se destino menos digno, pois nos rios nelas enquadrados é 
permittdo o lançamento de efluentes. 

Assim, basta que o Paranapanema seja classificado como rio de 
primeira categoria para ser salvo, não só dã Índústria que já nos re
ferimos, mas de qualquer outra potencialmente poluidora. 

Nosso apelo, então, em nome dos paulistas e em nome de todos_ 
os brasileiros conscientes, é para que o rio Paranãpanemã, e_ todos os 
outros rios de seu porte e importância, sejam poupados, preservados 
para as gerações futuras. __ 

Senhores Senadores, não estamos aqui, hoje, a defender interes
ses regionais, Pretendemos, isto Sim, abraçar a bandeira dos que 
defendem, com todas as forças, nosso patrimônio natural para po
dermos entregá-lo, num dia não tão distante, como legado de fé em 
nossa Pátria, aos pósteros que virão povoá-la! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao_nobre Senador Nelson Caneiro. 

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

Chegamos, finalrri.ente, ao têrrnino de rriaTs uma jornada. Cum
primos, na medida do possível, a missão que nos impusemos de de· 
nunciar as anomalias existentes em nossa Administração de Pessoal. 
Fizemos urna série de revelações, mas a verdade é que muita coisa 
deixou de ser dita pela preocupação de síntese que sempre norteou 
nossas atividades. 

Omitimos várias distorções igualmente graves. Eís algutnas de-
las. 

Criou-se, na Administração Direta, o Grupo de bireção Supe
rior, composto de cargos altamente remunerados. Além disso, os dtu
lares de tais cargos ainda contam com vantagens adicionais (salários 
indireto), como entre outras, habitação funcional (taxa de ocupação 
simbólica) e carros com chapas particulares para o seu transporte e 
dos seus familiares. 

Quando da instituição do citado Grupo, o Governo apresentou, 
como razões determinantes da medida, a alegação de que os baixos 
vencimentos dos elementos de nível superior designado para o desem
penho de cargos de direção e assessoramento, estavam ocasionando 
a perda dos melhores valores para a iniciativa privada. 

Uma anomalia verificada no Grupo de Direção e Assessoramen
too Superior é a relacionada com o recrutamento de elementos para 
o exercício dos cargos que o integram. 

Como sugere a própria denominação do Grupo, pressupõe-se 
que ele deveria ser privativo dos funcionários ou profissionais porta
dores de diplomas de conclusão de cursos universitários ou formação 
equivalente. Entretanto, isso não se dá. Numerosos çargos desse Gru
ppo estão sendo ocupados por pessoas sem formação superior, ha
vendo, entre os seus beneficiários, recém-egressos da ensino médio. 

Também no caso dos empregados regidos pela Consolidação 
das Leis do Trabalho, que hoje constituem ponderáveis parcelas do 
funcionalismo, temos exemplos de tratamento discriminatório e em 
total desacordo com os preceitos legais. 

Os artigos 59 e 461 da CL T preceituam qUe, para trabalho igual, 
na mesma localidade, deve ser pago o mesmo salãrio, sem distinção 
de sexo ou idade. Os dispositivos de que se trata visaram a evitar in
justiças representadas por pag::~mentos diferentes para os que exe-cu
tam tarefas idênt_icas. 

Nos órgãos do serviço público, quer da administração central, 
quer da descentralizada, temos incontáveis exemplos de flagrantes 
violações desse mandamento legaL 

Tomemos, para nosso exame, o caso dos Técnicos de Adminis
tração, cuja Categoria Funcional se compõe de quatro classes (Clas
se Especial, Classe C, Classe- B e Classe A), cada uma-delas com de
tennínado número de referências de vencimento ou salário. 

A passagem de uma Classe a outras implica no que se poderia 
chamar, na antiga terminologia, de promoção vertical, isto porque, 
de acordo com as especificações de classes, esse deslocamento pres
supõe a assunçào de maiores deveres e responsabilidades. Já as refe
rências de vencimentos se justapõem dentro de uma mesma classe de 
modo que a movimentação do servidor, de uma para outra referên
cia, não importa em qualquer alteração em suas tarefas básicas. 

Pois bem. Elementos que ingressaram na Categoria Funcional 
de Técnico de Administra~ão, <:~.través do mesmo concurso, estão ho
je colocados em referências salariais desiguais, com retribuições 
igualmente desiguais, o que é vedado pelas disposições da CLT 
acima citadas, uma vez qUe todos eles eXercem atribuições idênticas e 
do mesmo nível de responsabilidade. 

No que tange à fixação dos valores de vencimentos, notam-se 
também impropriedades Ctue devem ser extirpadas, pai-a que não se 
cometam inJustiças corisUbstanciadas no nivelamento de situações 
inigualáveis. - -

__ Ao contrãrio do que se dâ com o salário mínimo, cujos írtdices 
são estabelecidos de conformidade com o custo de vida e com as con
dições reinantes em cada região, o aumento de veÕ.cimentos- do- fun
cionalismo civil concedido segundo índices percentuais idênticos pa
ni todo o País. 

Acontece que o processo innacionãrio não se enquadra em pa
drões uniformes, variando de uma para outra região. Também osci
lam de um para outro ponto do território nacional, determinados 
itens da despesa como, entre outros, os retâ.t_ivos aos aluguéis e os re
ferentes a diversos serviços. 

Atribuir o mesmo vencimento aos servido-res com exercício nos 
mais diversos locais é cometer, deliberadamente, um dísparat~ -em 
termos dejusti~a salarial. 

Suponhamos, por exemplo, que o custo de vida em Fortaleza 
subiu, em 1977, apenas 35%. Em Belo Horizonte, conforme estudos 
realizados e amplamente divulgados, a elevação for de 67%. Dois 
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Agentes Administrativos, integrantes da mesma Cla_Sse e com as 
mesmas referências de vencimentos, lotados nessas duas Capitais, 
estariam totalmente desigualados no que diz respeito às respectivas 
remunerações, pois o poder aquisitivo do localizado em Belo Hori
zonte representaria quase a metade do residente em Fortaleza. Não 
parece absurdo a orientação atualmente seguida pelos órgãos in
cumbidos da eleboração das respostas de reajustamento salarial? 

Mas, a ausência de estudos de profundidade sobre a situação do 
funcionalismo tem levado o Governo a adotar posições contradi
tórias e indefensãveis~ ~ o caso, entre muitos outros, dos avanços e 
recuos na definição do novo plano de retribuição e pagamento, 
decorrente da implantação do atual sistema de classificação de 
cargos. 

Ainda no Governo do Presidente Médici, foram estabelecidos 
os novos níveis de vencimentos desse Plano. Para o Grupo "Outras 
Atividades de Nível Superior", o esquema de remuneração prévia o 
vencimento de Cr$ 3.120,00 para o nível NS-1 (inicial) e o de 
Cr.\. 5.570,00 para o final. Igual retribuição foi fixada para o Grupo 
"Serviços Jurídicos", convindo frisar que esquema idêntico, com as 
indispensãveis adaptações, foi estatuído para os demais Grupos in
tegrantes do Plano de Classificação de Cargos. No início do atual 
Governo, baixou-se o Decreto-lei n9 l.341, de 1974, qUe--estabeleceu 
uma escala gradualística para implantação do Plano, composta de 
nove faixas que, para os Grupos acima referidos. previam venci
mentos de Cr$ 2.195,00 para a faixa T e de Cr,$ 5.823,00 pata a faixa 
IX. O início de aplicação desses valores teria por base }9 de 
novembro de 1974, "passando os servidores, de três em três meses, 
de uma para outra faTia- gradual de vencimentos, dentro da classe 
respectiva". 

Esse escalonamento foijUSUficado como decorrente da necessi
dade de conciliar o pagamento dos valores estabelecidos com as dis
ponibilidades do Tesouro Nacional. 

No entanto, menos de dois anos depois, surgiu o Decreto~lei 
n9 1.445 de 13 de fevereirO de 1976, que elevou de Cr! 3.120,00 para 
Cr.S 5.018,00 os vencimentos da classe inicial dos Grupos de que se 
trata, ao passo que a retribuição da classe final passou de 
CrS 5.570,00paraCr$ 13.313,00. 

Iguais majorações se verificaram, nas devidas proporções, em to
dos os Grupos componentes do novo sistema classificatór'io, o que 
nos leva a perguntar: se, em agosto de 1974 (data de publicação do 
Decreto-lei n9 1.341/74) não havia recursos orçamentãrios para o 
custeio das despesas resultantes do novo Plano de Retribuição, 
como, decorridos pouco mais de um ano e meio, o GoVerno já 
dispunha de dotações para enfrentar gastos que, em muitos Casos, 
representavam três vezes os valores inicialmente fixados? 

Ao encerrarmos estas considerações finais, voltamos a afirmar o 
que dissemos na parte introdutória. Jamais criticaffios· PelO- síni-ples 
prazer de criticar. Tal procedimento não se coaduna com -nosso 
temperamento e com nossa formação. As observações que fizemos, 
bem como as sugestões com que fecharemos esta série de artigos, tem 
como finalidade precípua chamar a atenção dos nossos dirigentes 
para que envidem esforços no sentido de ex pungir a Administração 
de Pessoal das anomalias que a tornaram verdadeira colcha de reta
lhos. Tentaremos levar a dirigentes e servidores,- tantO-Os ativos, 
quanto aos que já se encontram na inatividade, algumas obServações 
extraidas de levantamentos e pesquisas que temos levado a efeito 
com vistas a identificar as distorções que vêm desfigUran:ao certas ati· 
vidades administrativas, com perniciosos reflexos sobre os interesses 
da Administração e do funcionalismo em geral. 

As medidas que proporemos a seguir, se forein estudadas, 
aperfeiçoadas e, por fim, implantadas, contribuirão por certo para 
uma melhor compreensão entre administradores e administrados. 
Concorrerão, por outro lado, para propiciar aos humildes servidores 
ativos, inativos e aos pensionistas, hoje espalhados pela vastidão do 
território pátrio, sem possibilidades de acesso às fontes de informa
ções, o conhecimento dos seus direitos e obrigações, o que importarã 
em considerável economia de material, diilheiro e esforço humano 
atualmente empregados no exame de p~didos completamente desti
tuídos de fundamento e, portanto, sempre objeto de respostas negati
vas. 

São as seguintes as nossas sugestões: 
3) os órgãos de pessoal poderiam confeccionar, impriinir edis

tribuir, aos servidores ativos, inativos e aos pensionistas, especial
mente aos que vivem no interior do País, pequenos niãfluais à base 
de folhas substituíveis em que todos os seus deveres e direitos 
ficassem clara e singelamente especificados, mantendo~se tais publi
cações sempre atualizadas; 

b) o DASP deveria realizar criterioro diagnóstico que abranges
se, em sua totalidade, os setores da Administração de Pessoal~ 
objetivando identificar falhas e ditorções, assim como as necessida
des e aspirações fundamentais do funcionalismo; 

e) com fundamento em tal diagnose, montar-se-ia um programa 
que, calcado no conhecimento da realidade, pudesse dar solução 
adequada a todos os problemas da classe, tendo-se em vista, acima 
de tuâo, conciliar os interesses da Administração com os dos que ã 
ela prestam seu valioso concurso; 

d) a Associação dos Servidores Civis do Brasil (ASCB) deveria 
organizar e manter um departamento de pessoal, se é que não o tem, 
com o objetivo de estudar os problemas de interesse dos servidores e 
encaminhar ao DASP sugestões capazes de dar-lhes soluções corre
tas e definitivas; 

e) os servidores ati vos, inativõs-e os pensionistas poderiam cons~ 
tituir, em cada cidade, pequenos centros de estudos de problemas 
comuns, encaminhando à ASCB sugestões com o fim de solucionã_
los. 

Com este elenco de proposições, vamos pôr um ponto final 
nesta série de estudos, com a promessa de que, sempre que identi
ficarmos uma distorção na área de pessoal, solicitaremos a quem de 
direitO, Providências com o escopo de erradicá-la, assim como não 
deixaremos de exigir soluções definitivas para aquelas jã denuncia
das desta Tribuna, e que foram aqui novamente focalizadas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)~ Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

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

·"Defendo atenção prioritãria para o desempenho da 
agricultura e pecuãria, na produção sobretudo de alimentos, 
em proveito do consumo interno e também da exportação." 

São palavras contid_as nc:> programa~s_íntese de Governo exposto 
pelo-General João Baptista Figueiredo, no discurso que proferiu pe
rante a Convenção da ARENA, após ter sido sagrado nosso candida
to à sucessão do eminente Presidente Geis"el, discurso sobre o qual jã 
me pronunciei, a&ordando outros aspectos. 

O candidato arenista recebeu, neste trecho, palmas as mais 
acaloradas, enfática mostra do reconhecimento geral da importância 
da agricultura e da pecuária para o engrandecimento do Brasil e a 
melhoria do bem~estar do povo brasileiro. Mostrou-se o nosso candi
dato_plenamente afinado com o pensamento do Presidente Geisel, 
que tem, reiteradamente, afirmado o significado prioritãrio do setor 
agropecuário, por cujo desenvolvimento grandes esforços têm sido 
feitos. 

Comprometeu-se o General João Baptista Figueiredo a manter 
e apurar essa prioridade, tudo empreendendo pelo desenvolvimento 
agrícola e pecuário do País. Aqui, é indispensável aludir às entrevis
tas que concedeu à imprensa, todas marcadas pela sinceridade e 
inabalãvel disposição de trabalhar intensamente em favor do País e 
do povo brasileiro. 

Especialmente na entrevista que concedeu à Folha de S. Paulo, o 
candidato arenista expressou linhas mestras do programa que cxe
cutarã em seu Governo no setor agropecuârio. Esforços e recursos se
rão concentrados na modernização e ampliação da atividade rural, 
visando sempre maior produtividade. ~ a mudança de mentalidade 
pregada por Sua Excelência, indispensãvel para a efetiva solução dos 
problemas que afetam a agricultura, a pecuãria, com o objetivo de 
melhorar, sensivelmente, as condições de vida das populações rurais. 
Se"rá-u_m trabalho árduo e para o qual todos estão convocados, pois o 
que-se tem em vista não são .slogans eleitorais que jamais serão tradu-
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zídos em fatos, mas a rãpida transformação da agricultura e pecuária 
no País, através da modernização e da nova mentalidade dos que tra
balham nesses selares __ 

As palavras firmes e sinceras do General João Baptista Figueire
do tiveram ampla repercussão em todo o País, daí o entusiasmo ex
presso pelos convencionais da ARENA, ao saudar Sua f~la quando 
voltou a focalizar a prioridade com que vê o setor agropecuário. Não 
apenas correspondeu ao anseio geral da Nação, como focalizou, com 
firmeza e sinceridade, problema vital para o futuro brasileiro. Enten
dendo que ampliar e moderníZãr nossa agricultura e nossa pecuária, 
visando alcançar níveis de produtividade ideais, ê fundamental para 
o pleno desenvolvimento brasileiro, expressamos nosso apoio à posí
çào assumida pelo candidato à sucesso do Presidente Geisel, con
gratulando-nos pelo realismo e felicidade com que abordou assunto 
de tamanha significação, que preocupa a grande maioria 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 a tratar, vou encerrar a presente sessão, 
designando para a próxima sessão ordinária, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\"1 
237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que dispõe sobre o 
ensino obrigatório, em todos os cursos primãríos- do País, da discipli
na "Direitos Humanos FUndamentais", tendo 

PARECERES,_s_ab n~>s 405, 406 e 751, de 1977, das Coii:tissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri

diddade; 
-de Educação e Cultura- l'i' pronunciamento: favorável, com 

voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e voto vencidO, em 
separado. do Senhor senador Otto Lehrilit.nn; 2'~ pronunciamento 
(reexame solicitado em Plenário): contrário, com voto vencido dos 
Senhores Seriadores Evelásio Vieira e Adalberto Sena. 

-2-

Discussão, em turno suplementar, dos Substitutivo- dO Senado 
ao Projeto de Lei da Câmara n~>lll, de 1976 (n~' 1.500-B, de_1975, na 
Casa de origem), que acrescenta e altera dispositivos no Decreto-lei 
n~" 762, de 14 de agosto de 1969, que "autoriza o funcionamento da 
Universidade de Uberlândia", e dá outras provídências, tendo 

PARECER, sob n~'170, de 1978, da Comissão: 
-de Rcdaçào, oferecendo a redação do vencido. 

-3-

=±.±_~ -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' I, 
de 1977 (n~' 2.320-A/74, na origem), de iniciativa do Senhor PresiQen
te da República, que regula a locação predial urbana e dã outras pro
vidências, tendo 

PARECER, sob n~' 777, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com as emen

das que apresenta de n9s I a 12-CCJ, com voto vencido, em separa
do, do Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo da votação do 
Requerimento n~> 61, de 1978, de adiamento da discussão, para 
reexame da Comissão de_Constituição e Justiça. 

-4-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a 
exigência do período de carência para concessão, pe101NPS, de bene
ficias em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do 
segurado, tendo 

PARECERES, sob no:>s 465 e466, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favorável; e 
- de Legisla4;ão Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n~> 77, de 1978, de adiamento da discussão para reexa
me da Comissão de Legislação Social. 

-5-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade e juridicidade, nos termos do- art. 296 do Regíffiento 
Interno), do Projeto. de Lei do Senado n~> 144, de 1977, do Senhor 
Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determi
nar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e mi
litar da União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n~> 940, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e in

juridicidade, com voto vencido dos_ Senhores Senadores Ne1son 
Carneiro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento 
n~> 59, de 1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Está encerrada a ses-
são. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 

ATAS DAS COMISSÕES 
COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~> 36, 
de 1978-CN, que submete à dellberacào do Congresso Nacio~ 
nal o texto do Decreto-lei n"' 1.617, de 3 de março de 1978, 
que "'destina a renda líquida de um dos concursos de prognósti· 
cos esportivos ao custeio da realização do Campeoni.to Brasilei
ro de Futebol, e dá outras providências''. 

ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), 
REALIZADA EM 12DEABRILDE 1978. 

Ao<; doze dias do mês de abril d-o ano de mil novecentos e seten~ 
ta e oito. às dczesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilac
qua, presentes os Srs. Senadores JOão Calmon, Jarbas Passarinho, 
Heitor Dias, Otto Lehrilann, Ruy Santos, Adalberto Sena, Leite Cha
ves e Deputado Vasco Neto, Carlos Alberto Oliveira, Gerson Cama
ta, Gamaliel Gaivão, OSvãlcfõ Buskei e MinoruMassuda, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n~ 36. de 1978-CN, que submete à deliberação do Congresso 
N::~cion:JJ o texto do Decreto-lei n9 1.617, de 3 d_e março dé 1978, que 
"destina a renda [[quida de um dos concursos de vrognósticos 

esPortivoS ao custeio da realização do Campeonato Brasileiro de Fu
tebol, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Cattete Pinheiro, Helvídio Nunes, Arnon de Melto, Evelásio Vieí-
ra e Deputado Darcílio Ayres, Melo Freire, Alcides Franciscato, 
Aloísio Santos e Roberto Carvalho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, interinamente, o Sr. Senador Adã.lberto Sena, que deCla-
ra instalada a Comissão. · 

Em obediência a dispositivo -regimental o Sr. Presidente esclare
ce que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 
Distribuldas as cédulas, o Sr. Senador Adalberto Sena convida o Sr. 
Deputado Vasco Neto para funcionar como escrutinador. 

-Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Leite Chaves 12 votos 
Em branco l voto 

·p~ra \'ice-Presidente: 
Senador Cattete Pinheiro ....... , ............ , . . . 13 votos 
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São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, os Srs. Senadores Leite Chaves eCattete Pinheiro. 

Assumindo a Presidência o Sr. Senador Leite Ch~es agradece 
em nome do Sr. Senador Cattete Pinheiro e no seu próprio a honra 
cem que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado Gerson Cama
ta para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nl' 38~ 
de 1978-CN, que submete à deliberaçio do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n'~ 1.603, de 22 de fevereiro de 1978, 
que "fixa o valor do soldo base do cálculo da remuneraçiio dos 
militares e dá nova redação a dispositivo da Lei n9 5.787, de 27 
de junho de 1972". 

ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), 
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 1978. 

Aos treze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e seten
ta e oito, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala Clóvis Bevi
lacqua, presentes os Srs. Senadores Lenoir Vargas, )Vilson Gonçal
ves, Cattete Pinheiro, Helv[dio Nunes, Altevir Leal, Virgílio Tãvora, 
Benjamim Farah, Dirceu Cardoso e Deputados Parente Frota, Odul
fo Domingues, Wanderley Mariz e José Carlos Teixeira, reúne-se a 
Com-iS_Sãó Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 38, de 1978-CN, que submete à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n'~ 1.603, de 22 de fevereiro de 1978, 
que ''fixa o valor do soldo base do cálculo da remuneração dos mili
tares e dâ nova redação a dispositivo da Lei n9 5.787, de 27 de junho 
del972". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
reS Accioly Filho, Alexandre Costa, Agenor Maria e Deputados Cé
lia Marques Fernandes, Vicente Vuolo, Januãrío Feitosa, Florim 
Coutinho, J G de Araújo Jorge, Ney Ferreira e Ruy Lino. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, interinamente, o Sr. Senador Dirceu Cardoso, que decla
ra instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo ree;imental o Sr_. Pre~idente esclare
ce que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presiden~e. Dis
tribuídas as cédulas, o Sr. Senador Dirceu Cardoso COnvida o Sr. 
Deputado Parente Frota para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte -resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Florim Coutinho 12 votos 

Para Vice-Presidcnte: 
Deputado Parente Frota ......................... 11 votos 
Em Branco ...•..........•.•....•..••• ·-. . . • • • . • I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, os Srs. Deputados Florim Coutinho e Parente Frota. 

Assumindo a Presidência o Sr. Deputado Parente Frota, Vice
Presidente, agradece em nome do Sr. Deputado Florim Coutinho e 
no seu próprio a honra com que foram distinguidos e designa o Sr. 
Senador Virgilio Tãvora para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 37, 
de 1978-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n9 1.618, de 3 de marçO de 1978, que 
"fixa o valor do soldo dos postos de Coronel PM da Polícia 
Militar e de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal, e dá nova redação a dispositims das Leis n9s 5.619, de 
3 de novembro de 1970, e 5.906, de 23 de julho de 1973". 

ATA DA I• REUNIÃO(INSTALAÇÃO). 
REALIZADA EM l3 DE ABRIL DE 1978 

Aos treze dias do mês de abril do ano de mil novecentos e seten
ta e oito, às dezesseis horas, na sala Clóvis Bevilacqua, prc~entes os 
Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Augusto Franco, 
Braga Júnior, Luiz Cavalcante, .Adalberto Sena, Benjamim Farah e 
Deputados Arlindo Kunzler, Ary Kffuri, Rafael Furaco, Jarmund 
Nasser, José Mauricio e Paulo Marques, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 37, de 1978-CN, 
que ''fixa o valor do soldo dos postos de Coronel PM da Polícia Mi
litllr e de Coronel BM do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e 
dã nova redação a dispositivos das Leis n"'s 5.619. de 3 de novembro 
de 1970. e 5.906, de 23 de julho de 1973". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Scnado
re.<; Milton Cabral, Alexandre Costll, Dinute Mariz, Agenor Ma ii a e 
Deputados Ubuldo Barém, Vasco Amaro, Florim Coutinho. Fernan
do Cunha e Fernando Lyra. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, interinamente, o Sr. Senador Ad::~lbertO Sena, que decla~ 
ra instalada a CorrliSsào. 

Em obediência a dispositivo- regimental o Sr. Pre-sidente escla
rece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 
Distribuídas as cédulas, o Sr. Senador Aldalberto Sena conVJda o 
Sr. Deputado Ary Kffuri para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Benjamim Farah .. . 
Em branco .............. , .. 
Para Vice-Presidente: 

12 votos 
I voto 

Senador Luiz Cavalcante ................. , , ..... 12 votos 
Em branco .................... ~· ....... , .. I voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Pre· 

sidente, os Srs. Senadores Benjarriim Faúih e Luiz Cavalcante. 
Assumindo a Presidência o :Sr. Sen::~dor Benjamim Farah agra

dece em nome do Sr. Senador Luiz Cavalcante e no seu próprio. a 
hÕnra com que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado Arlindo 
Kunzler para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encel-ra-se a reuniào e, para 
constar, eu, Alfeu de Oliveira, Assísfente dC COmissão, lavrei _a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Pres-idente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISS.l,O MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de examinar c c-rnítír 
parecer sobre o Projeto de Lei n9 6, de 1978-CN, que 
.. dispõe sobre os Serviços Postais". 

ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO). 
REALIZADA EM 17DEABRILDE 1978. 

Aos dczcsscte dias do mês de abril do ano de mil novecentos e 
setentll e oito, às dezesseis horas, na sala Clóvis Bevifacqua, presen 
tesos Srs. Senadores Luiz Cavalcante, Braga Júnior, lourival BaptÍ~· 
ta, Muttos Leão, Wi_lson Gonçalves, Jost: Sarney, Cunha L.i.ma e 
os Srs. Deputados Gerson Camata, Nunes Leal, Parente Frota, 
Edgar Martins e César Nascimento, reúne_-se a Comissão Mista do 
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o 
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Projeto de Lei n~' 6, de 1978-CN, que "dispõe sobre os Serviços 
Postais". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Ah::xandrc Costa, Otto Lehmann, Evelásio Vieira, Hugo Ramos e 
os Srs. Deputados Mário Mondino, halo Confi, Álvaro Valle, Jos~ 
Maurício, Júlio ViveirOs e Francisco Studart. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, interinamente, o Sr. Senador Lufz Cavalcante, que de
clara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispOsitivo regimental, o Sr. Presidente esclare
ce que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, 
Distribuídas as cédulas, o Sr. Senador Luiz Cavalcante convida o Sr. 
Deputado César Nascimento para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Edgar Martins .................... -.... ll votos 
Embranco .............................. -.~~··· !voto 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Parente Frota ............. -.-~--.->n •••• _ ••• lO votos 
Deputado Gerson Cama ta ............. ~ ~· ... : .. ~ -2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e V ice-Presi
dente, os Srs. Deputados Edgar Martins e Parente Frota. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Edgar Mai-tins agra
dece em nome do Sr. Deputado Parente Frota e no seu própríO a 
honra com que foram distinguidos e designa o Sr. Senador José Sar
ney para relatar o Projdo. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, cu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lav.rd a presente 
Ata, que, lida e aprovada. será assinada pelo Sr. Presiderite, demais 
membros da Comissão e vai à Publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 38, 
de 1978-CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional 
oo texto do Decreto-lei n~' 1.603, de 22 de fevereiro de 1978, 
que Hfixa o valor do soldo base de cálculo da remuneração dos 
militares, e dá nova redação a dispositivo da Lei n~> 5.787, de 
27dejunhode 1972". 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 18 DE ABRIL DE 1978 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e 
setenta e oito, às dezessete horas e quinze minutos, na Sala Clóvis 
Bevilacqua, presentes os Srs. Senadores Lenoir Vargas, Wilson 
Gonçalves, Cattete Pinheiro, Alexandre Costa, Helvídio Nunes, Vir
gílio Távora, Benjamim Farah e os Srs. Deputados Parente Frota, 
Odulfo Domingues, Wanderley Mariz, José Carlos Teixeira e JG 
de Araújo Jorge, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e 
parecer sobre a Mensagem n<? 38, de 1978-CN, que submete à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 1.603, 
de 22 de fevereiro de 1978, que "fixa o valor do soldo base de cálculo 
da remuneração dos militares, e dá nova redação a dispositivo da Lei 
n"' 5.787.de27dejunhode 1972". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Accioly Filho, Altevir Leal, Agenor Maria, Dirceu 
Cardoso e os Srs. Deputados CêHo Marques Fernandes, Vicente 
Vuolo, Januârio Feitosa, Florim Coutinho, Ney Ferreira e Ruy Uno. 

H:1vendo número regímentat ê aberto os trabalhos pelo Sr. 
Deputado Parente Frota, Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia, que solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anterior, que ê dada como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Relator, 
Senadoi Virgílio Távora, que emite parecer favorâvel à Mensagem 
n~' 38. de 1978-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo 
que oferece como conclusão. 

Pústo em discussão e votação, ê o parecer aprovado sem restri
ções. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons· 
tar. eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada. será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISS.~O MISTA 

Incumbida de .eStudo c parecer sobre a Mensagem "" 34. 
de-1978(C:"/), do Senhor Presidente da República, submetendo 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n\' 1.615, de 3 de março de 1978, que ~~reajusta os \'enc-imentos 
e salários dos sen:idorcs da Secretaria Geral do Tribunal de 
Contas da União, e dá outras providências''. 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 18 DE ABRIL DE 1978 

Às dezesseis horas e quinze minutos dõ dia dezoito de abril do 
ano de mil nov~ntos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilacqua, 
presentes os Senhores Senadores Altevir Leal, Braga Júnior, "José 
Sarney, Helvídio Nunes, Milton Cabral, Jarbas PassadÕho, Renato 
Franco e Benjamim Farah e os Senhores Deputados Angelina Rosa, 
João Cunha, Odemir Furlan e Gomes Amaral, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem nço 34, de 
1978 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~> 1.615, 
de 3 de_ março de 1978, que "reajusta Os vencimentos e salários dos 
servidores da Secretaria Geral do Tribunal de Contas da União, e dá 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo jUstificado, os Se-nhores 
Senadores Saldanha Derzi, Franco Montoro e Adalberto Sena e os 
Senhores Deputados Santos Filho, Mário Mondino, Hélio Campos, 
Osmar Leitão. Maurício Leite, Ruy Lino e Antonio Carlos. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente, Deputado João Cunha, 
concede a palavra ao Senhor Senador Renato Franco,. Relator da 
matéria, que emite purecer favorável à Mensagem n'i' 34, de 1978 
(CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece 
como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem restri
ções. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando_ eu, 
Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comíssào, a presente Ata que, 
lida e arrovada, será assinada pelo Senhor Presidente e vai à publica
r.;:ão. 

COMISSÃO MISTA 

[ncumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 35, 
de 1978 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n~' 1.616, de 3 de marco de 1978, que "reajusta os \'enci
mentos, salários e prolentos dos senidores dos quadros per
manentes e suplementares do Superior Tribunal Militar, e dá 
outras providências''. 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 18 DE ABRIL DE 1978 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezoito de abril do 
ano de mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, 
presentes os Senhores Senadores Lenoir Vargas, Alexandre Costa, 
Heitor Dias, Murilo Paraiso, Otto Lehmann, Mattos Leão, Italívio 
Coelho, Dinarte Mariz, Benjamim Farah e Evandr_o Carreira e os 
Srs. Deputados Agostinho Rodrigues, Moacyr Da_lla e Padre Nobre, 
reúne-se a Comissão Mista incumbida de ejtudo e parecer sobre a 
Mensagem n'i' 35, de 1978 (CN), do Senhor Presidente da República, 
submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do De-
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creta-lei nO? 1.616, de 3 de março de 1978, que ••reajusta os venci
mentos, salários e proventos dos servidores dos Quadros Permanente 
e Suplementar do Superior Tribunal Militar, e dã outras providên
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senador Adalberto Sena e os Deputados Raimundo Parente, 
Navarro Vieira, Ricardo Fíuza, Nunes Leal, Florim Coutinho, José 
Binifllcio Neto, Aldo Fagundes e Getúlio Dias, 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente,_ Deputado Moacyr Dali a, Vi
ce-Presidente no exercido da Presidência, concede a palavra ao Se
nhor Senador Heitor Dias, relator da matéria, que emite parecer 
favorável à Mensagem nO? 35, de 1978 (CN), nos termos de ProJeto 
de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Nada mais havendo a tratar encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Mauro Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e vai à 
public<Jçào. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de estudo c parecer 
sobre o Projeto de Lei o\' 7, de 1978 (CN)- Complementar, 
que, udispõ~ sobre a renovação de eleições para Prefeito, Vicc
Prdcito e Vereadores, nos Municípios criados nos termos do 
Art. 211 da Lei-Complementar nll 32, de 26 de dezembro de 
1977, e dá outras providências''. 

ATA DA REUNIÃO (INSTALAÇÃO), 
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 1978 

Às dezesseis horas do dia dezoito de abríl do ano de mil novecen
tos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores 
Senadores Henrique de La Rocque, Helvídio Nunes, Ruy Santos, 
Otto Lehmann. lta11vio Coelho, Lázaro Barboza e Agenor Maria e 
os Srs. Deputados Luiz Braz, Melo Freire, Aderbal Jurema, Pinheiro 
Machado, Arnaldo Lafayette, Expedito Zanotti, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de 
Lei n<? 7, de 1978 (CN) - Complementar, que, "dispõe sobre a 
renovação de eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos 
municípios criados nos termos do artigo 2'~" da Lei-Complementar 
n~' 32, de 26 de dezembro de 1977, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Alexandre Costa, Mendes Canale, Saldanha Derzi e 
Benjamim Farah e os Deputados José de Assis, Nosser Almeida, 
Aldo Fagundes, Alberto La vi nas e Otávio Ceccato. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La 
Rocque, que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente 
esclarece que irá prOceder à eleição do Presidente e do Vice-Presi
dente. Distribuídas as cédulas, _o Senhor Senador Henrique de La 
Rocque convida o Senhor Deputado Arnaldo Lafayette para funcio
nar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado A Ido Fagundes . , ......... , ........•••• 13 votos 

Para \'ice-Presidente: 
Deputado Aderbal Jurema , , ........•.........•.. 12 votos 
Em branco ....... , ·········~··········· ·····- l voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi

dente, os Senhores Deputttdos Aldo Fagundes e Aderbal Jurema. 
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Aderbal Jurcma, 

Vice-Pres:idente no exercício da Presidência, agradece em nome do 
Deputado Aldo Fagundes c no seu próprio a honra que foram distin
guidos, designando o Senhor Senador Alexandre Costa para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata que, li· 
da e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais mem· 
bros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~ 36, 
de 1978-CN~ que submete ã deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei nY 1.617, de 3 de março de 1978, qu-e 
"destina a renda liquida de um dos concursos de prognósticos 
e-sportivos ao custeio da realização do Campeonato Brasileiro 
de futebol, e dá outras providências". 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 18 DE ABRIL DE 1978 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e 
setenta e oito. às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. na Sala 
Clôvis Bevilácqua, presentes os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, 
Otto Lehmann, Cattete Pinheiro, He!vídio Nunes, Ruy Santos_Ar
non de Mel!o e oS- De:PUf.ados Vasco Neto, Melo Freire, Gerson, 
Camata, Alcides Franciscato, Aloísio Santos e Gamaliel Gaivão, 
reúne-se a Comissão Mista in~umbida de estudo e parecer sÕbre a 
Mensagem nO? 36, de 1978-CN, que submete à deliber::l~ào do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~' 1.61·7, de 3 d_e março 
de 1978, que "destina a renda liquida de um dos concursos de_ 
prognósticos esportivos ao custeio da realização do Campeonato 
Brasileiro de Futebol. e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores João Calmon, Heitor Dias. Evelásio Vieira, Adalbc!rto 
Sena, Leite Chaves e os Deputados Darcilio Ayres, Carlos Alberto 
Oliveira. Osvaldo Buskei, Minoru Massuda e Roberto Carvalho. 

Havendo número regimental são abertos os trabalhos pelo Sr. 
Senador Cattete Pinheiro, Vice-Presidente no exercício da Presidên· 
ela, que solicita nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Relator, 
Deputado Gerson C:lmata, que emite parecer favorável à Mensagem 
n'1 36, de 1978-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo 
que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem reStri
ções. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da-Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n'-' 37, 
de 1978-CN~ que submete à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n~' 1.618~ de 3 de março de 1978, que 
••fixa o valor do soldo dos postos de Coronel da PM c da 
Polícia Militar e do Coronel BM do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal e dá nova redação a dispositivos das Leis 
n~'s 5.619~ de 3 de novembro de 1970, e 5.906, de 23 de julho de 
1973". 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA. 
EM 18 DE ABRIL DE 1978 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de mil novecentos e 
setenta c oito, às dezessete horas, na Sala Clóvis Bevijãcqua, presen
tes os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Milton Cabral, Augusto 
Fr<Jnco, Alexandre Costa, Dinarte Mariz, Luiz Cavakante, Benja
mim Farah e os Deputados Arlindo Kunzler, Ubaldo Barém, Ary 
Kffuri, Rafael Faraco e Jarmund Nasser, reúne-se a Comissão M1Sta 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~' 37, de 1978-
CN, que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n~' 1.6!8, de 3 de março de 1978, que "fixa o valor do 
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soldo dos postos de Coronel PM da Polícia Militar e de Coronel BM 
do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dá nova redação a 
dispositivás-aUSTeis n<?s 5.619. de 3 de noVembro de -1970, e 5.906, 
de 23 de julho de 1973". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Virgílio Távora, Braga Júnior, Adalberto Sena, Agenor 
Maria e os Deputados Vasco Amaro, Florím Coutinho, José Maurí
cio, Paulo Marques, Fernanda Cunha e Fernando Lyra. 

Havendo núemro regimental, são abertos os trabalhos pelo Sr. 
Presidente, Ser.ador BcOjamim Farah, que solicita nos termos regi~ 
mentais, a dispensa da leitura da Ata da -reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Relator, 
Deputado Arlindo Kunzler, que emite parecer favorável à 
Mensagem n9 37. de 1978-CN, nos termos de Projeto de Decreto 
Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o pa_recer aprovado sem resÚi
ções. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicação. 
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Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3, ltalívio Coelho 

4. Murilo Parciso 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Mario 

Vice·Presidente: Otcir Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mcttos Ledo 

5. Vasconcelos Torres 

MDB 

1. Aget~or Maria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Saturnino 2. Evelásio Vieira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Rarncis 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10130 horas 

Local: Sala "Clóvis Bevilácquau - Anexo 11 - Romal 623 

2. Jorbas Passarinho 2. Jose Sorney 
3. Dinarte Mariz 3. Otair Beck'er 
4. T eotônio Vilela 
5. Braga Junior 

MDB 
1 . Agenor Maria 1. Evelósio Vieira 
2, Evond ro Carreiro 2. Gilvon Rocha 

Assistente: lêda Ferreiro de Rocha- Ramal312 
Reuniões: ferças·feiros, às 10:00 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krleger 
l'i'·Vice-Presidente: Accioly Filho 
29-Vice-Presidente: leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalivio Coelho 
9, Otto lehmann 

1 O. Osires T eixeíra 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Choves 
3. Nelson Carneiro 
4, Paulo Brossard 
5, Orestes Quércio 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Mattos leão 
2. lenair Vergas 
3. Amon de Mello 
4. Vascot~celos Torres 
S . . MiJt~n Cabral 
6. José Scrney 

1. Franco Montara 
2. Lázaro Barbo:r.a 
3. Cunho limo 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão- Rcmal305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sele "Clóvis Bevilócquc"- Anexo 11- Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraiso 

3. Cattete Pinheiro 

.4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. [tomar Franco 

2. Lózaro Barboza 

3. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Presidente: h amar franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

5. luiz Cavalcante 

MOS 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramol306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torre$ 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Mihon Cabral 1. CaHete Pinheiro 

2. Arnon de Mello 2. Augusto Franco 

3. José Guiomard 3. José Sarney 

4. luiz Cavalcante 4. Domício Gondim 

5. Murilo Paraíso 5. Jarbas Passarinho 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

MOS 

1'. Franco Montoro 1. Agenor Maria 

2. Marcos Freire 2. Oresfe5 Quércia 

3. Roberto Saturnino 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal675 

qeuniã •S: Quartas-feiras, às 10t30 horas 

local:' Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membro') 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice-Presldente: Eveláslo Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

l. Torso Outra 1. Helvídlo Nunes 

2. Gustavo Caponema 2. Ruy Santos 

3. Joóo Calmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto lehmonn 4. Heitor Dias 

5. Jarbos Passarinho 

6. Catieie Pinheiro 

MOS 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montara 

Vice-Presidente: Domkio Gondim 

Titulares 

ARENA 

l. Teotõnio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domício Gondim 

5. Helvldio Nunes 

6. Lenoir Vargas 

7. Mattos leão 

B. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Távora 

12. Magalhães Pinto 

MOS 

1. Franco Montara 

2. Evelósio Viejra 

3. Gilvan Rocha 
• 4. Roberto Saturnino 

5. Cunho lima 

Assistente: Céindido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras," às 9:00 horas 

Suplentes 

1. Cottete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. José SQmey 

7. Saldo;::~nha Deni 

1. Danton Joblm 

2. Di~u Cardo5o 

3. Evondro Carreira 

Local: Sala "Clóvis Bevildcqua"- Anexo 11- Romal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL.:_ (CLS) 

Titulares 

1 . Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. LenoirYargas 

(9membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jess6 Freire 
Vlce-Presidente: Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgilia Távora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Domlcio Gondim 
5. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 
2. OreStes Quércia 2. Cunha lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Rei:o de Souza- Ramal 675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua''- Anexo U - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2. Domício Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presid&nte: luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Gulomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgílio Távora 

5. Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5membro.s) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Soldanha Derzi 

1. DaL"'ton Jobim 
2. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Helvidio Nunes 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Virgílio Távora 
2, Amon de Mel! o 
3. Jarbas Passarinho 

1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 13.4 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

1'1-Vice-Presidente: Saldanha.Derzi 

2"-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

I. Magalhàes Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tóvora .. Jessê Freire 

5. Arnon de Mello 

6, Saldanha Derzi 

7. Jostl Sarney 

8. Joào Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto Lehmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Cdndido Hippertt- Ramal676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10,30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvidio Nune5 

4. Domício Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcas Freire 

2. Paulo Br-ossard 

3. Roberto Saturnino 

Local: Safa "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2, Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir le,PI 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. ltalivio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Sena 1. Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunha Lima 

Assi~tente: lêdo Ferreira da Rocha- Rama/312 

Reuniõe~: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro!>) 

Titulare~ 

T. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Augusto Franco 

Suplente!> 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junlor 
3. Virgílio Tóvora 3. Oinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adal,berto Sena 1. Agenor Mario 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: t.êda Ferreiro da Rocha - Ramol312 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:00 horas 
Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5_._ Saldanha Den:i 

1. Beniamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÀO 

Presidente: Ben[amim Farah 
Vice-Presidente: LenoirVargas 

Suplent~n 
ARENA 

1. Alexandre COsta 
2. Gustavo Copanema 
3. Matto5 le6o 

MDB 
1. Donton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

As~istente: Sõnia Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuniões: Quintas·feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice·Presidente: Alexandre Costa 

Titulares. Suplentes 
ARENA 

l. Alexandre Costa 1. 0tto Lehmann 
2. luiz Cavalcante 2. Teotônio Vilela 
3. Braga Junior 3. wtlsan Gonçalves 
4. lourival Baptista 
5. Mattos Leão 

MDB 
l. Evandro Carreira 1. Lázaro Barboza 
2. Evelásio Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala '!Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11 -Térreo 
Telefonç: 25a8505- Ramal 303 

I) Com1uões Temporárias para Projetas do Congresso Nct'C.lonol 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de !Ai Orçamentária (art. 90 do Regir:.ento. 

Comum). 

Assistentes de Corriissões: Horoldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeo de Oliveira - Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598; 
Mauro Lopes de Sá- Romol310. 

SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

HORAS ~ERÇA SA.LAS .\SSISTENTE HORAS QUIN~A SAL AS ASSIS';$NTE 
~~ 

c.T. RUY BARBOSA· RONALDO 09:00 C.F. CL6VIS BEVILJtC~i.IA CAND!DO 
E\a,llll;L11! - 62J. o 716 Ramo.~ - 62.3 

10100 

C.A.R, :::L6VIS BBV!l.ACQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 6~3 Ramais - 62~ e 716 

C.A. CL6VIS BBVILJtCQUA CW:U"DIO C.E.e. CL6VIS BBVIIJ(CQUA CLEI:OE 

10:.30 
Ramal - 623 COSTA 

~0:00 
Ramal - 623 

C.R.E. RU1 BARBOSA 
Ramais - 62l e 7l6 

CANDIDO C.D.F. RUY BAREOSA 
Ran,a~.s - 62~ e 716 

RONALJJO 

HOP.AS Q:J'ARTA S A L A S ASSISTEN'IE C.L.S. CL6VIS BEVIU:CQUA DANIEL 
Ral:w.~ - 623 

11:00 
09:00 c.s.N. RUY BARBOSA LEDA RUY BARBOSA c.s. LEDA Ramtt.18 - 621 e 716 Ramais - 6<1 e 71 

c.c.J CLClVIS BEVIL.(CQUA KARl A 11': ao C. R. 
CLé!VlS BEVI!.A:CQOA MARIA 

10:00 Ramal - 623 I!BLENA Ramal - 623 CAID&M 

C.M.E. iiDY BARBOSA RONALDO 
Ranlais - 621 e 716 

10:30 C.E. RUY BAILBO$A 
Ramab :.. 621 e 7l6 

DANIEL 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATAOA51•Sf.SSÃO,Ei\I24DEABRII,i)EI978 

I. I - ABERTURA 

1.1 - EXPEDIENTE 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafl)S dt: projeto de lei sancionado; 
- N'í' 85/78 (nl' 133/78. nu origem), referente ao Projeto 

de lei n~' 26, de 1977-CN. que altera a estrutura da Categoria 
Funcional de Diplomata (Carreira de Diplomata), do Grupo 
Diplom~tcia d~, Qu:.~dro Permanente do Ministério das Relações 
E:\tcriorcs. (Projeto que se transformou na Lei nl' 6.526. de 20 de 
abril de 1978). 

1.2.2 - OfÍcios do Sr. )\'~Sccretârio da Câmara do!>. 
Deputados 

Encaminhando à revis~o do Senado autógrafos dos se
guintes projetos: 

--ProjetodclcidaCãmaran"' 23/78(n9 126~C/75.nnCa
sn de origem). que torna obrigatória a instalação de grupo gera
dor de energia elétrica de emergência. nos hospit:.li.s. caS<.~s de saú
de e estabelecimentos congéneres. público:; e privados_. 

- Pwjcto de Lei da Câmara n"' 24f78 (n~ 287-C/75,_ J!U 
Casa de orí,gem).· qUe àá nova red<.tçào à alínea e, dl' arL 21', do 
Decreto-lei n9 869, de 12 de setembro de 1969, que dispõe sobre 
a inclusão da Educação Moral e Cívica, como disciplin<l 
obrigatória, nos sistemas de ensino do País, e dá outras providên
cias. 

1.2.3 - Pareceres 

-Referentes às seguintes matérias; 
- Emenda de Plenário apresentada ao Projeto de Lei da 

Câmara n"' 82(77. que disciplina o cancelamento de protesto de 
títulos cambiais, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n"' 12/78 (n"' 2.284-B, de 1976, 
na Casa de origem), que revoga o artigo 778 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nll 5.452, de li' 
de maio de 1943. 

- Projeto de Lei do Senado n9 279(77-Complt!mentar. a 
estabelecer que "a remuneração dos Vereadores não poderá ser 
inferior ao salário mínimo". 

PrOJeto de Lei do Senado n~' 7/78, q·Li~ alrenl "a [ Ci do!'i 
Reg:btros Públicos u. fim de determinar o reg:i:.tro do -casamento 
d~ CS\rangeinls realizado no exterior quando os esposos li.xem 
rc:sid~n_eia definitiva no Brasil. - · 

- Projeto de Rcsoluç5.o n'' 97 j77. que acrescenta os 
itens III. IV. V c S 2Y ao >~rtigo 405, caput, do Regulam~nto 
Adn~iniStl-õ.ltivo do Senado Fedcrul. aproY~ldO pela Resolução 
n·· 58. de I 972. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SEl\'A.DOR MA l..'RO BE.Vn?f5ES- Bene(ícios qu-C 
advirão p>tr:.l a região nordestina com a aprovlld~o. pelo Conse· 
lho Monetário Nacional. do IV Piano de Expan.~i'to de UniOadeS 
Opcmdoras do Banco do Nordeste do Brasil. 

SENADOR OTAIR BECA'ER- Posiç_à9 de S. Ex' com 
relação _à pesca d<l b<lleia no mar territorial brasileiro. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Defesa de um maior am
paro governamental à CILPE, como fator essencial para a re
cuperação da pecuária l.eiteira do Estado de Peróàmbuco. 

SENADOR OSIRES TEIXEIRA - Reparos aos dados 
apresentados em recente sessão pelo Senador Evelásio Vieira, iio 
que diz respeito à polítÍca econômica do País.· 

SENADOR HELVIDJO NUNES-- Apelo eiti. favor da 
aprovação, pelo Banco Central, do IV Plano de Expansão de 
Unidades Operadoras do Banco do Nordeste do Brasil. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n~' 237/7~ •. ~o Sr. Senador 
Itamar Frun~o. que dispõe sobre o ensino obrigatório. em todos 
os cursos jurídicos do País. da discíplina "Direitos Humanos 
Fundamcntnis". Votação adiada por falta de quorum. 

- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n? III. de 1976 (n~ 1.500-B, de 1975, na Casa de origem), que 

- ~crcscenta e altera dispositivos no Decreto-lei n? 762. de 14 de 
agosto de 1969, que "autoriza o funcionamento da Universidade 
de Ubcrlãndia", c d:í outms providências. Aprol·ado, em turno 
suplementar. À Cãmara dos Deputados. 
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- Projeto de Lei da Câmara n9 1/77 (n9 2.320-A/74, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que regula a locação predial urbana, e dá outras providên
cias. Discursào sobrcstada por falta de quorum p:1ra votação do 
Requerimento n~> 61/78, de adiamento de sua discussão para 
reexame da Comissão de ConstítU.íção e Justiça. 

- Projeto de Lei do Senado n9 265/76, do Sr. Senador Age
no r Maria, que eliniína a exigência do período de carência para 
concessão, pelo INPS, de benefícios em virtude de incapacidade 
para o trabalho ou morte do segurado. Discussão sobrcstada por 
falta de quonan para votação do Requerimento n9 77/78, de 
o1diamento de sua discussão para reexame da Comissão de 
Legislação Social. 

- Projeto de Lei _do Senado n9 144/77, do Sr. Seriãdoi
Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determinar 
o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e 
militar da União, e dá outras providências. (Apreciação- pi-e~ 
liminar da con-stitucionalidade e juridicidade). Discussão 
sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento 
n~ 59/78, de adiamento de sua discussão. 

1.4- DISCURSOAPÚSAORDEMDODIA 

SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA -Aprovação. pelos 
Ministros da Educação e Cultura c da Previdência e Assistência 
Social. de instruções que regerão os programas do MEC e do 
M PAS para a educação e_o atendimento a_excepcionais. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDE:M DO DIA DA PRO-
XI MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. . 

2- DISCLRSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

- Do Sr. Senador José Sarney. proferido na sessão de 
2lt-4-78. 

3 - GRL'PO BRASILEIRO DA UNIÃO I:;TERPAR
LAMENTAR 

- Edital de convocação de Se%ão plen::lria. 

4 - I 'IST!Tl'TO 
CONGRESSISTAS 

DE PRE\'IOÉIW'IA nos 

- Demonstrar.;l10da conta "Receita e Despe.<>as" do mês de 
janeiro de 1978. 

- Balam:ete Patrimoníod cm 3 l de janeiro de 1978. 
- Demonstração da conta ".Receita e Despesas" do mês çle 

revcreiro de 1978. . 
- Demonstração da conta "Receitas e Despesas" - Ba

luncete A<:umuloldO de 19-J-78 a 28-2-78. 
- Bal,mcete Patrimonial em 28 de fevereiro de 1978. 

5 - C'O~'SULTOR!:\ GERAL 
- Parcct:re.<; n~s 21 e 22. de 1978. 

6 - MESA DIRI:TORA 

7 - LIDERES E \'ICE-LIDERES DEPARTJDOS 

8 - COMPOSIÇÃO DAS C'OMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA SP SESSÃO, EM 24 DE ABRIL DE l97S 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8'' Legislatura 

PRESJD!;:NCIA DOS SRS. PETRÕNJO PORTELL\ E .JOSf: LI'> DOSO 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal - Braga Junior- José Lindoso 
- Catte.tc Pinheiro - Jarbas Passarinho - Alexandre Costa -
1--ielvídio Nunes- Petrônio Portel la- Mauro Bc_nevides- Virgílio 
Túvoru - Wilson Gonçalves - Milton Cabral - Cunha Lima -
Mar.:os Freire - Arnon de Mcllo - Luiz Cuvakunte - Augusto.> 
Frau<:o - lourival Baptistu - Ruy Santos - Amaral Peixoto -
Gust~Lv_o Cap:mem:t - Otto Lehmann - Benedito Ferreira -
O;;írcs T!!ixeira- Itulívio Coelho- Mendes Canalc- Leite Chaves 
-Otair Bccker- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portel la}- A lista _de presença 
u>:usu o comparecimento de JO Srs. Senadores. Havendo número 
rt.!l!imental. declaro_ aberta a sessão. 

~ ó Sr. J9-Secretário procederá à leitura _dp Expediente. 

E lido o .1·eguinw 

EXPEDIENTE 

~IENSAGE~I DO PRESII>E~TE I>A REP(IRIJCI 

Re.\'lifllil/(/o autâgrafo.\' de Pn~ii!W de Ll!i .l'(lncionado: 

N"' S5/7R (n1' 133/78. na orige.m), de 20 du cOrrente. referente 
:w Prnjehl <.lc Lei n\' 26. d_c 1977-CN. que ultcra u estrutura da Cate
!!Driu 1:uncional de Diplomata (Carre-ira de Diplomai<!). do Grupo 
Diplt1mw~·ia dtl Quadro Permanente do Ministério das Relações E ...... te
rhm:s. 

(Projeln yu..: ~t.! transl'tlrmou na Lei n\' 6.526, de 20 de abril de 
197B.) 

OF!CIOS 

Do Sr. 1~-Secrelário da lámara do1· Oeputado.1-, CIH'aminhando à 
rt'l'isâo do Senado allfiÍ[!taj{J.\' do.1· .I'CRuinte.\· projew.1: 

PROJETO OE LEI DA C'.:\~1ARA N"23, DE 1978 
(n'! l26~C/75, na Casa de orige-m) 

Torna obrigatória a in:o.talaçào dC.--grupo ge-rador de e-nN
gia elérrica de emergê-nc-ia, nos hospitais, casas de saúde e 
estabelecimentos congênercs, públicos e prh'ados. 

O Congresso Nacion:~.l decreta: 

Art. }9 t obrigatória a instalação de grupo gerador de energia 
clêtrica dt: emergência. do toldo de chave automútica de transferência. 
int!epcn<.lcnte da linha de ;.tbaste<:Ímento habilUal de energia elé!rica, 
nos hopsilais, casas de saúde e estabelecimentos congéneres, pUb!icos 
e privados. para atendimento das seguintes áreas: 

a) centro cirúrgico: 
b) centro obstétrico: 
e) bero.,:~trio; 

d) emergência: 
e) tcrapb intensiva: 
n· escadas; -
g) .:o rrcdlHes: 
h) um elcl·ador. 
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ArL 2'.' Somente scrú autorizado o funcionumento de hospital, 
;;asa de saUde ou estabclcdmento congénere, desde que satisft:ita a 
c-;.igi:ncia do art. 1". 

~ Art. J" Os utuab hospitais, casas de saúde e estabelecimentos 
cong.êneres que nã'> possuam grupo gerador de energia elétrica de 
cmcrg.Cnci~t. dotado de chave automática de transferência. ficam 
l>hrig:tdllS a atender a exigência do :..trt. I~. dentro do prazo de cento e 
(litcma dia:-.. n parLir da puh!iea~.;[m desta lei. 

Art. 4~' O ntn>-cumprimcnto do disposto nesta lei sujeita o 
cst:tbek..:imcoto mét!h.:o-hosritalar ao pagamento de multa de dez a 
trinta n:zes o salâril> mínimo vigente na região. aplkável pelo órgão 
Jo 1\.finistério da Saúde encarregado da fbcalização dos serviços de 
ot!'>sistência médi~:o-social. 

Padgrufo únh.:o. Em caso de reincidência, serâ aplicada nova 
rnu!ta. eujo ,.aJor serâ o dobro du amerior, e, assim, sucessivamente. 

Art. )\' Dentro do prazo de sessenta dias. o Poder Executivo 
regulamentar[! esta lei. 

Art. 6" bt:.tlci entrará em vigor na data da sua publicação. 
·\rt. 7" Revogam-se as dispo~içõc~ em contrário. 

(Às Comissões de Saúde e de Finanças.) 

PROJETO DE LEID,\ CA!\IARA N1'2-'. DE 197~ 
( n'.' 287-C' /75 na Casa de origem) 

D:i no,·a redaçào à alín"a e, do art. 2~. do Deereto-l"i 
n'' 869, de 12 dl• sctemhro de 1969, que ''dispõe sobre a in
clusão da Educação !\.loral t' C'hiea, como disciplina obrigató
ria, nos ~i!->tt•mas dl' ensino no País, e dá outras prol·idências''. 

O c~~ngresso N;.tdonal decreta: 
Art. 1~ i\ alínea e, do art. 29, do Decreto-lei O'i' 869, de 12 de 

setemhro de 1%9, serú assim redigidll: 

~"-~ ····················· 
e) n :tprimontmcnto do curá ter, com apoio na moral. na 

dedicação tt comunidade e i:! família. buscando-se o fortale.
eimcnto desta (,:orno núcleo natural e fundamental da socieda
dt:. a rrcparnç::io p:tra o casamento e. a preservaçiJ:o· do vín
eulo l..[UC t) Cl)nStitui." 

;\rt. }\' 
;\rt. J<? 

Esta lei entrará em vigor nu data da sua puhlicação. 
Revogam-seus. disposições em contrário. 

LEGISLA(".-! O CITADA 

LEI N' 5.692, DE li DE AGOSTO DE 1971 

Fixa Uiretrizes e Ba!óes para o ensino dl' I'.> e 2° graus, e dá 
outras providi•ncias. 

O Prcsidcnte da República 
Fao.;o sabt:r que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se

guinte Lei: 

CAPITULO I 
Do Ensino de I"' e 2"1 Graus 

Art. 7~ Serú obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívi
r::t. Educ:wüo Físieu. Educnção Artí!itica c Programas de Saúde nos 
r:urrkulos plenos dos estabelecimentos de !Y e 2<.> graus .. observado 
quantll ü primeira o di.sposto no Decreto-lei n<.> !$69 de 12 de setem
broJç 1961.}. 

DECRETO-LEI 1'00869. DE 12 DE SETEMBRO DE 1969 

l)h,pcie sobrt• a indusào dn Edut:açào J\Ioral t' Ch·ka como 
dhciplimt obri~"'tôria, n<1~ escolas de lodo!-> os graus e modali
dad~·s, dos sbtemas de- ensino no Pais, e dâ outras prm idêncías. 

·\rt. 1 ,,. E in:.tituídu. cm carátcr obrigatório. ~.:omo disciplina e. 
tambl.-m. como prútk:a educativa. a Educuo.;ào Moral e Cívica. nas 

C'>L:OI:.ts Je todos os graus e modalidades. dos sistemas de enSinO n'o 
Pais. 

Art. Y A Educação Moral e Cívica. como disciplina e prática 
cdw.:utiva, sed minístruda !.:om a apropriada adequação. em todos os 
graus c ramos de escol::.irização. 

Art. 4~' Os currículos e programas· básicos, para os diferentes 
cursos e úrcas de ensino, com as rc..<;pectivas metodologias, seriio 
elaborado.'. pelo Conselho Federal de Educação, com a colaboração 
Jo órgão de que trata o art. 5"'. e aprovados pelo Ministro da Edu
cação eCullum. 

1\rt. s~· É criada. no Ministério da Educação e Cultura, dirc
tarncntc subordinada uo Ministro de Estado, a Cornissào Nacional 
JC' Moral e Civismo (CNMC). 

1.·i1· Comi.1·sões de Constituição e 'lu.l'tiça e de Educação e 
C'u!rura. 1 

PARECERES 
PARECER N• 182, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça à Emenda de 
Plenârio apresentada ao Projeto de Lei da Câmara n~ 82, de 
1977, que Hdisciplina o cancelamento de protesto de título!-> 
cambiais, e dâ outras providências''. 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 

O projeto ncima epigrafado já fora examinado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, onde tive a honra de relatá-lo e ver aprovado 
o meu purecer pela constitucionalidade e juridicidade, bem como 
pclu aprovação quanto ao mérito, cOm duas pequenas emendas 
(n~'s I e 2), de mera redaçào (fls. e fls.). 

Volta a proposição, todavia, à mesma Comissão de Constitui
ção e Justiça em r:nào de emenda de Plenârio (n"' 3). de autoria do 
ilustre Senador Acdoly Filho. 

Dita Emenda, que não altera o projeto em sua substância, alcan
ce ou forma, apenas cuidu de impedir - muito apropriadamente, 
alíús - que a redaçào original do art. to resulte em prejuízo des
necessário e não desejado, com a revogação de toda a Lei n'i' 6.268, 
de 24 de novembro de 1975·. 

O nosso parecer é, pois, pelo acolhimento da Emenda nQ_ 3 (de 
PlcnClrio), em razão de sua constituCiOnalidade, juridicídãdi! e -riiérito -
evidente. 

Sala das Comissões, 19 de abril de 1978. - Acciol) Filho; 
Presidente cm exercício.~ Nelson Carneiro, Relator. - leite C'ha
\'es - Orestes Quércia - Wilson Gonçalves - Helvídio Nune-s -
Otto Lehmann- Cunha Lima - Dirceu CardOso. 

PARECER N• 183, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n~ 12. de 1978 (n\' 2.284-B/76, na origem), 
que .. revoga o artigo 778 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n<:> 5.452, de }9 de maio de 
1943". 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 

A Câmara dos Deputados aprovou projeto de autoria do nobre 
Deputado Raimundo Parente, que dá a seguinte redação ao art. 778 
lia Consolidação das Leis do Trabalho: 

- "Os autos de pmcessos da Justiça do -lraba!ho não 
pOderão sair dos Cartórios ou Secretárias. salvo se solicita
dos por advogado regularmente constituído por qualquer das 
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partes, ou quando tivetem de ser remetidos aos órgãos 
competentes, em caso de recurso ou requisição." 

O texto em vigor é o seguinte: 

-"Os autos dos processos da JUstiça do Trabalho não 
poderão sa-ir dos cartórios ou SecretariaS, salvo quando tive
rem de ser remetidos aos órgãos competentes, em caso de re
curso ou requisíção." 

O Projeto permite que os advogados, na Justiça do Trabalho, 
retirem os autos dos cartórios e secretarias, tal <.:orno ocorre na Jus
tiça comum. 

Meu voto, assim, é pela aprovação do Projeto, s.m.j. 
Sala das Comissões, 19 de abril de 1978. - -AcdOh·- FilllO;-

Prc:sidente, em exercício. - Nelson Carneiro, Relator. _:__ Leite 
Chaves- Otto Lehmann- Wilson Gonçalves- 1-Jeh·ídio Nunes -
ltalh-io Coelho- Dirceu Cardoso- Cunha Lima. 

PARECER No 184, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei 
Complementar, do Senado, n9 279, de 1977, a estabelecer que 
••a remuneração dos vereadores não poderá ser inferior ao 
salário mínimo". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Visa o ilustre e combativo Senador Fr:mco Montoro, com este 
seu Projeto de Lei Complementar n9 279, de 1977, aPeifeíçoar u Lei 
Complement<lr n9 25, de 2 de_ julho de 1.975 (dispondo sobre a 
remuneração dos vereadores), uçrescentando-lhe um parágrafo ao 
art. 4~. 

Na justificação o ílustre autor hbtoria como evoluiu essa ques
tão da remuneração dos vereadores, a partir da revolução de !964, 
concluindo que, inobstante a aceitação generalizada da tese de que 
ninguém pode ser obrigado a trabalhar sem ser remunerado, a lei 
complementar que se editou para resolver o assunto continuou 
inadequada, injusta. 

Com efeito, em muitos casos a remuneração de -um vereador é 
inferior ao salário mtnimo, o que confiritia sendo forma incon
veniente de contraprestar o trabalho human-o, mesmo que esse trab:J
Iho resulte de um "munus" público como o relativo_à condição de 
ediL 

Propõe. então. através do acréscimo de um novo parágrafo ao 
art. 4" da Lei Complementar n9 25, de 2 de julho de 1975, que, 
respeitados embora os critériOs de cálculo ali cons_i_g_nados (os quais 
têm como panlmetro" a relação subsídio de Deputado Estadual -
população do município-arrecadaçao local). 

"Em qualquer hipótese, a remuneração dos vereadores 
não poderá ser inferior ao salário mínimo que vigorar na 
respectiva região." 

A medida, a nosso ver, não arrosta qualquer preceito 
constitucional, particularmente o do § 29, do art. 15 (com redução 
dada pela Emenda Constitucional n9 4, de 1975), e, além do mais, 
compatibiliz<l-Se com os prinípios que norteiam o nosso ordena
mento jurídico, pri"ncipalmente com aquele que manda pagar pelo 
menos o salário mínimo a qualquer trab<llhador, mesmo sem nenhu
ma qualificação profiSsional. Nesse ponto, aliás, o projeto é con
veniente e oportuno. 

Voto, pois, pela constitucionalidade, juridicídade, técnica legislati
va e, no mérito, pela aprovação. 

Sala das Comissões, 19 de abril de 1978.- ACcioTy Filho, Presi
dente . .em exercício - Nelson Carneiro, Relator - Wilson Gonçal
ves, vencido - Hclvídio Nunes, vencido - ltalh'io Cocfho, vencido" 
- Otto Lchmann, vencido - Cunha Lima - Dirceu Cardoso 
Leite Cha\'cs. 

PARECER N9 185, DE 1978 

Da Comissão de Constituif.;ào c Ju~tiça, sobre o Projl'to de 
Lei do Senado n9 7, de 1978, que "altera a Lei dos Rl.•gislros 

Públicos a fim de determinar o rcgbtro do ca!'!amento dl.' 
estrangeiro.~ realizado no e"Xterior quando os esposos fi.xem 
residência definitiva no Brasil". 

Relator: Senador OU o Lchmann 

De autoria r.hl ilustre Sen<ldor Nelson Carneiro, o Projeto sob 
tmálise visa a alterar a Lei dos Registros Públicos, para determinar 
sejam registrados no registro civil das pessoas naturais os 
Ct!samentos de estrangeiros, realizados no exterior, quando os 
es-posos fixem residência definitiva no Brasil. 

2. Na Justificação, mostra o autor, com b_ase em sugestão que 
lhe foi encaminhada, os problemas decorrentes da ocorrência de 
desqllite de estrangeiros casados no Exterior, por não se ter como 
averbú-lo, jú que não estú registrado o casamento. 

,:\. Os argumentos aduzidos parecem convincentes no sentido da 
conveniência de se estttbdecer o registro do casamento de estrangei
ros casados no E.xtcri_or e que fixem residênci:~. no BrasiL Por outro 
lado. não :->e vislumbram obstáculos de natureza jurídico-c_onstitu
donal ou de técnica legislativa que possam impedir a tramitação do 
Projeto. O rc-gi~tro do:-> a tos da vida civil é de suma importância para, 
pela publicidade. garantir o resguardo de interesses de terceiros. 

4. Ante o exposto, opinamo~ pela aprovação do Projeto, por 
<.:onstitucional,jurídko. de bo,t técnica legislativa e conveniente. 

Sala das Comissões. !9 de abril de 1978. - Accioly Filho, 
Presidente, cm exercício - Otto Lehmann, Relator - Nelson Car
m~iro, sem voto - Leite Chaves - Wilson Gonçahes - Helt'ídio 
Nunes- Cunha Lima- Dirceu Cardoso- Halh·io Coelho. 

PARECERES N•S 186, 187 E 188, DE 1978 

Sobre o Projeto de Resolução n'? 97, de 1977, que acres
centa os itens I II, IV, V c § 2~' ao artigo 405, captlf, do 
Regulamento AdministratiH) do Senado Federal, aprovado pe

la Resolução n"' 58, de 1972". 

PARECER N~' 186, DE 1978 
Da ('omissão de Constituição c Justh;a 

Relator: Senador Heitor Dias 

O presente projeto de resolução, de iniciativa do ilustre Senador 
Virgílió Távora, e apoiado por numerosos Senhores Senadores, 
objetiva alterar o Regulamento Administrativo do Senado Federal, a 
fim de acrescentar ao art. 405 do referido diploma regulamentar os 
itens III, IV, V e§ 21', remunerado o seu parágrafo único para!<.> 

A proposição estâ amplamente justificud<l pelo seu eminente 
autor, esclarecidos. assim, os vários aspectos que a matéria apresen
ta. inclusive os desdobramentos que consubstancia na sua tecitura 
jurídica: 

Em concreto, o que se pretende, com a proposição, é o restabele
cimento de dispositivos elididos pela última revisão procedid<l na 
estrutura do regime jurídico de servidor da Casa, ex \'Í do disposto na 
Resolução n~' 58, de 1972. 

De fato, tais dispositivos, à época em que se proCessou a referida 
reforma estatutária, não poderi<lm prosperar na conjuntura jurídico
administrativa do pessoal do Senado, à vista de impedimento 
constitucional expresso no princípio de que "não se poderia perceber 
na inatividude mais do que_ se auferia na atividade" (urt. 102, § 211 da 
Constituição). Posteriormente, tendo sidQ. instituídas gratificações, 
nll atividade, que se extinguiam ao passar Ó servidor para a inativida
de, <lS vantagens antes previstas no âmbito regulamentar se tornaram 
passívds de percepção na [natividade, uma vez que apenas viriam 
preencher a lacuna das gratificações extintas, sem vulnerar, portan
to, o princlpio constitucional do art. l02, § 29 

Es.se entendimen-to está expresso no erudito parecer do 
Consultor Geral da República. que recebeu o "aprovo" do Senhor 
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Presidente da República, criando, assim, uma espécie de prejulgado 
dominante em toda a administração federal. 

O aSsunto está muito bem descrito na justificação do projeto. 
que, desta forma, elucida a questão: 

"Com o advento da Emenda Constitucional n9 I, de 
1969, pt~ssou u vigorar o princípio de qu"é ninguêm poderia 
perceber, na inatividade, mais do que auferia na atividade 
(art. 102, § 29 da Constituição}. Em conseqUência dessa 
preceituação, ficaram praticamente elidas os dispositivos 
c.c;tatutários que garantiam ao servidor um acréscimo em- seus 
proventos no valor da retribuição da classe imediatamente 
superior, no caso de integrante de classe inicial ou intermediá
ria, ou no montante de 20% (vinte p-or cento) quando ocupan
te da Classe final de carreira ou de cargo isolado. 

Ocorre, nu-entanto, que apenas o Senado Ft:deral, por 
força da ResoluçJ.o n9 58, de 1972, promoveu a revisão de 
suas normas estatutárius. situandoJ-as de conformidade com a 
preceituação do art. 102, § 29 da Constituiçilo. Certamente, 
o Poder Executivo, no novo Estatuto- que se anuncia -desde 
o advento da Constituiç~o de 1967- também procederia da 
mesma maneira, erradicando os dispositivos conflítantes com 
a nova discipfina Constitucional. Tal, porém, até hoje, não 
ocorreu, permanecendo, portanto, no texto estatutário - Lei 
n~> l. 711. de 1952 - as garantias tacitamente anuladas pela 
Constituição. Desta sorte, os servidores do, Poder Executivo e 
os do Poder Judiciário, -que se subordinam ao mesmo 
estatuto jurídico, permaneceram com a garantia de vantagens 
na i natividade, já que intocada no texto respectivo. De igual 
modo. conserva-se a Câmara dos Deputados, uma vez que, 
também ali, não se operou a revisão ·estatutária esperada. 
Está, assim, o Senado em posição- singular na matéria, pela 
iniciativa adotada com a Resolução n~' 58, de I 972, que elimi
nou do texto regulamentar as garantias relativas às referidas 
vant<Jgens de inatividade. No momento. tal situação se 
agrava ainda mais, à vista de recente parecer do Consultor 
Geral da República, exarado no Processo n9 005/C/77 -
PR. 1.170/77- que mereCeu o "aprovo" do Senhor Presi
dente da Rcpúblic:.1 (D.O. 18-4-77, pág. 4.406) - onde se 
destaca que a referida preceituação estatutária continua em 
condições de aplicação, à vista de circunstância que se 
instaurou posteriormente, com o surgirTierHo -de prescrições 
legais que possibilitaram a ab~on,:ão nos proventos de 
inatividade das yanwgens pecuniárias previstas no art. 184, 
item III, da Lei n" l.711, de 1952. Estututo dos Funcionários 
Públicos Civis da União - sem préjudícar O dispóSto no 
art. 102, § 21' da Constituição. t=. do seguinte teor a ementa 
da decisão citada: 

''Assunto: Aposentadoria com as vantagens do art. 184, 
III, da Lei n'~ 1.71 1-52, em face do Decreto-fci n9 1.445· 76. 

Ementa: Não ofende. in rasu, o ~ 2"' do urt. 102 da 
C--o-ns!ltt.tkS.o,---a--a-pe;-Sei1tttd0ria de-Cons-ultoí Jmidíco-, efetivo, 
com o acréscimo do <trtigo !84, 1TI. da Lei nQ !.711-52, se os 
prnvcntos assim calculados não exced:.un a remuneração 
permanente, percebida na atividade e constituída de venci
mentos c representação mensal, na forma do Decreto-lei 
n'-' \ .445·76" 

Como se sabe. o SenUdo Federal, segundo o princípio 
constitucional da parídade retributiva nos quadros adminis
trativos dos Três- Poderes. também aplicou ao seu funciona
lismo a sistemática do referido Decreto-lei n9--i.445-76, e o 
fe~: pela Lei n'~ 6.323. de 14 de abril de 1976, que, assim, 
institui us gratificações de RepresentaçãO -mensal e de 
Ativid<tde, nOs percentuais consignados no Anexo I. Ora, tais 
percentuais, incidentes nos vencimentos, nunca são inferiores 
a 20'!!, o que. a rigor, torna possível a sustentação do 
percentual de incorporação aos proventos, o qual. como se 
observa na legislação específica. não supera o referido 

percentual. Desta sorte, perdendo o servidor, ao passar para 
a ínatividad_e. a gratificação que percebia, na atividade -
Representacào etc. - a adjudicação da vantagem prevista no 
art. 184, III, da Lei n9 Li I 1-52, não mais extrapola o parâme
tro fixadoJ pelo art. 102, § 29, da Constituição, pois ele não 
vencerá, como aposentado, mais do que que recebia na 
atlvidadc. 

Há, port<mto. na espécie, necessidade de restabelecer-se 
a preceituação que se continha na Resolução n" 6, de 1960-
art. 345- com os reparos que se impõem em razão da nova 
sistemática adotada pelas Resoluções posteriores e que 
situaram u t~dministração do Senado em consonância com o 
sistema de Classifiçaçào de Cargos do Exe_cutivo, na forma 
do disposto no art. 108, § 19 da Constituição. Assim, foram 
eliminados do texto as referências a acessos privativos, 
adotada a nova nomencl<Jtura para a designação de curreiras 
e, por medida de _técnica legislativa,_ apro~eitado o art. 405 do 
Regulamento Administrativo para inserção da garantia." 

O projeto, portanto, nada mais faz do que situar a legislação 
estatutáriu do servidor do Senado em regime de identidade com a 
vigorante para os demais Poderes e, ainda, em igualdade com a que 
tutela os servidores da Cámara dos Deptiiaáõs. 

De qualquer forma, o projeto, como medida acauteladora, 
inscreve, no texto regulamentar, o§ 2~> ao art. 405. prescrevendo que 
as vantagens que estú restabelecendo não serão devidas quando exce
dam a remuneração permanente percebida ria atividade, cristalizan
do, destartc. uma determinação que se ajusta à ética do art. 102, § 29 
da Constiluiçào. 

Trala_.Se,- ademais, de alterações compreendidas no regime da 
economia interna das Casas Legislativas, na forma do art. 30 da 
Constituição. o quC viabiliza sua iniciativa na forma de Resolução 
do Senado Federul. 

Assim sendo, e estando atendidos os pressupostos de juridicida
dc, constitucionalidade e mérito, opinamos pefa aprovação do 
presente projeto, com .a eliminação da adítiva "e" eXistente entre os 
incisos IV e o V. . __ 

Sala dUs Comissôes, 24 de novembro de 1977- Accioly Filho, 
Presidente em exercicio. l-leitor Dias, Relator - Eurico Rezende -
Nelson C'arneiro - Cunha Lima - Wilson Gonçalves - Otto 
Lc-hmann, vencidl~ -~-:ftalí~iO Coelh~. 

PARECER N' 187, DE 1978 
Da Comissão Dirc-tora 

Rel<Jtor! Senador José L.indoso 
O Projeto de ReSOlução n9 97, de 1977. acrescenta os itens 111. 

IV, V e§ 2" ao art. 405,- capta, do Regulamento Administrativo do 
Senado Federal, aprovado pela Resolução n<.> 58. de 1972. 

O Projeto é de a.utoria do Senhor Senador Virgílio Távora. 
Com a proposiçUo, pretende-se conciliar o mandumento 

constitucional~.:ontido no urt. 102, § 29, que diz: "em caso nenhum os 
proventos da ]natividade poderão exceder a remuneração recebida 
na atividade", com a sistemática previstu pel<l Lei n9 6.323, de 14 de 
<.~bri! de 1976, que instituiu as gratificações de Representação Mensal 
e de atividudcs. O Püder Executivo aplicou ao seu funcionalismo. pe· 
lo Decreto-lei n~' 1.445/76, também o sistema de gratificações. E as
sim prcvalecer:.í na matéria, o princípio da paridade, 

Considero de indiscutível valor elucidutivo. no caso, o Parecer 
ConsultoJr Geral dt~ R·cpúblicu. exurado no Processo n" 005/C/77-
PR-1.170. que mereceu o "aprovo" do Senhor Presidente da 
República (D.O.U de 18-4-77. página 4.406), e que figura· no 
presente processo. 

Partindo, pois. do conceito da palavra remuneração. objeto da 
.antt!ise do Parecer referido. tenho como tranqüilo, sob o aspecto 
constitucional. o Projeto, pois o seu* 29 deliniita o seu raio de ação 
às burrl.!iras ~.:onstituci()nais ao dispor: 
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~ 2<.> O disposto nos itens III. IV c V deste arligo só se 
aplica à hipótese cm que o provento calculado não exceda à 
n.:muneraçào permanente percebida na alividade." 

Diante dessas considerações. entendo que a Comissão Dirctora 
pode acolher a referida propo<;içD.o. 

E o nosso Parecer. 
Sala das Comissões de de 1978. - Petrônio Portt:'lla, 

Presidente - José Lindoso. Relator - 1\lendes Canalt• - 1\lauro 
Bene\·idc!i -Henrique de La Rocque - Renato Franco- Amaral 
Peixoto. 

PARECER N• 188, DE 1978 
Da Comissão de Financas 

Relator: Senador !\1 atto~ Leão 
O ilustre Senador Virgílio Távora e o Autor do presente projeto 

de resolução. que "acrescenta os itens III, IV, V c§ 2\"' ao art. 405. 
cap1tr. dn Reguh1mento Administrativo do Senado Fcdcrul. apro
v~tdo pela Resolução n9 58. de 1972". 

A proposição. conforme esclarece seu eminente autor. visa ~~ 

C<.)tnp;ltibililo:tr a legislação interna do Senado Federal, com a 
. vitfowntc nas áre:1s .dos demais Poderes, na forma preconizada pela 
Lei n~ 1.711. de 28 de outubro de 1952- Estatuto dos Funcionãrios 
Públicos Civis da União. 

Esdarecc-sc, então. que a medida objctiva essencialmente revi
gMar dispositi\OS que foram elididos do Regul:1mento Administra
tivo do Senado, U vista do impedimento expresso" no art 102, ~ 21', da 
Constituição que veda ao servidor público perceber na inatividadc 
remuneração superior à auferida na atividade. 

O restabelecimento dessa preceituação arrima-se em decisão 
adot:.~da pelo Poder Executivo. na forma de parecer do Consultor 
Geral da República, exarado em processo que mereceu o .. aprovo" 
do Senhor Presidente da República. 

Trata-se. na espéc"ie. de retribuiçõe.<; que são deferidas ao 
funcionário quando este passa à inatividade, depois de 35 anos de .~er
viço. O Estatuto dos Fuilcioi1áríos Públicos Civis da União. instru
mento que serviu de paradigma à legislação intern3 das Casas 
Legislativas, consagra a garantia. expressa no art. 184. itens I. 11 c 
III. que assegura ao servidor. ao se aposentar. a vantugem de uma 
promoção. nu hipótese de se encontrar em classe inicial ou ínterme
diôria da carreira. ou de 20o/c· do vencimento, no caso de ocupar car
go isolado. por m:.~is de três ::mos._Qu estar em Classe final da respecti
va carreira, 

Diante da restrição do § 21' do art. 102 da Constituição. o 
Senado Federal. ao reeditar o seu Regulamento Administrativo. 
promoveu a co · ;')etente retificação, eliminando de seu texto os dis
positivos que asseguravam as referidas retribuições. Acontece, no 
entanto. que. com o advento da Lei n~ 6.323, de 1976, foram cri;~das 
gratificações que se extinguem com a passagem do servidor para a 
inatividade. fato que, jâ agora, torna exequíVel a atribuição das 
vantagens expressas no art. 184 da Lei n~' 1.711. de 1952, sem ferir a 
norma do* 2\"' do art. 102 da Constituição, 

O parecer do Consultor Geral da República é nesse sentido, 
considerando executúvel a preceituação estatutária específiCa. desde 
que os proventos assim calculados não excedam a remuneração per
manente, percebida na atiVidade. e constituída de vencimentos e 
representação mensal, 

Verilic3-se. portanto. que o projeto sob exame nada mais faz do 
que realmente compatibilizar o Regulamento Administrath·o --dO 
Senado, com as prescrições do regim'e jurídico do servidor federal. 
constante do Estatuto dos Funcionários Públicos CiviS da União. 

Assim sendo, os aspectos fin:Jnceiros defluentes da execução do 
projeto estão amplamente amparados pelo princípio de justiça 
administrativ3 que relacion;1 o processo da paridade retributiva nas 
:lreas dos Três Poderes. consoante o disposto nos arts. 98 e 108, §I~' 
d~t Constituição. 

Em f:.1cc do exposto. opinamos. cm eonsonânda com a 
m:mife~tai;:il) das Com-issões de Constituiçfio e JU~tiça e Dire10ra. 
pda <lrrovaçih) d() prc~cnte projeto de rcsolução.-

Salu das Cmnbsõcs, 20 de :tbril de !978.- Ru\ SanCo:-, Presi
dente cm exercício- Mattos Leão, Relator- CatÍete Pinheiro -
Hehídio Nunes- José Sarney -Wilson Gonçahes - José Guio
mard- Heitor Dias- Lourhal Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteUa)- O Expediente lido 
vai à puhlicação. 

H{t omdmc:s inscritos. 
Con~.:edo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com mais de 25 anos de funcionamento, o Banco do Nordeste, 
instituído graças ao descortino de Horácio Lafer, no último período 
de Governo do Presidente Getúlio Vargas, transformou-se em po
deroso veicu]{) impulsionad{)r do desenvolvimento regional. 

Desde sua implantaç~o. com Rômulo de Almeida, até hoje, sob 
a din{tmicu presidência de Nils{m Holanda, o BNB vem procurando 
atender aos seus objetivos institucionais, embora sempre a braços 
com incontcstúvel carência de recursos . 

Quand() estes mais escasseiam, o Governo é instado a promover 
a alocação de novas disponibilidades, acudindo aquele estabe
lecimento de crédito com outras fontes de receita. 

Num dos momentos críticos de s_uajá longa trajetória- em no
vembro de 76- o dirigente máxiino do referido órgão fez patética 
solicitação aos escalões superiOreS da área econômico-financeira, 
clamando por contrihuições estáVeis que permitissem o cuffiprí~ 
mento de suu programação desenvolvimentista. 

Anteriormente. o Poder Executivo, por seus setores competen
tes. indicara fórmulas emergenciais para socorrer o Banco, como· se 
veri!icou com o depôsito do PIN e do PROTERRA em fins de 75, 
gradativamentc reduzido em razão de saques ininterruptas, que anu
lavam aquela solução. de caráter aleatório. 

Mesmo em meio a tod:.~s estas dificuldades, o BNB impôs-se ao 
rcSpcifo dos círculos financeiros do País, compondo os seus quadros 
funCionais dentro de rigorosos proces-sos seletivos, que dão ao pes
soal recrutado aprimorado nível de qualificação profissional. 

Em pronunciamento efetuado, há poucos dias, na tribuna desta 
Casa. defendi. com ampla argumentação, a necessidade de ser assegu
rada particip3ção do Banc_o do Nordeste do Brasil no Conselho Mo
netllrio Nacional, o que lhe permitiria acompanhar de perto e com 
direito a opinar. as importantes decisões que ali são assentadas, com 
di reta repercussl'io nas esferas financeiras do País. 

Agora. o nosso estabelecimento crediticio, pretendendo ampliar 
o seu raio de atuação. vem de submeter ao Banco Central o IV Plano 
de Expansão de Unidades Operadoras, elaborado após demorados 
estudos, confiados a técnicos especializados. 

O Ceará. por exemplo. de conformidade com o mencionado Pia· 
no. será bencliciado com mais seis agências, a serem localizadas nos 
seguintes municípios: 

Baturitê 
Brejo Santo 
Crateús 
Granja 
!ta pipoca 
Mombaça 
Todos os Estados nordestinos serão, igualmente, contemplados, 

Passando a dispor de novos e poderosos instrumentos que haverão 
de ser acionados para acelerar o crescimento daquela importante 
faixa do território nacionaL 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

ú SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com todo pra· 
zer. nobre Senador Marco'> Freire. 
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O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - No. momerito em que 
V. Ex~ se refere à nção do Banco do Nordeste do Brasil e especifica, 
inclusive, u criação de novas agências no território cearense, aprovei~ 
to a oportunidadt: para dizer que recebi comunicação, em igual senti~ 
do, do seu Presidente, Dr. António Ni!son Craveiro Holanda, infor~ 
mando-me da futur<! instalação, em Pernambuco, de cinco AgênCias 
des.sc estabelecimÚ1to de créJítO. O Banco do Noideste foi uma 
daquelas instituições - como todos nós sabemos - fundamentais 
ao processo de desenvolvimento regional, processo _este que, infe
lizmente. está muito aquém das metas a que todos nós nordestinos 
nos propomos, como necessidade de serem alcançadas. Por outrQ 
lado. sabemos _dos percalços que o Banco do Nordeste tem atraves
sado. inclusive com defíciênciais de recursos financeíros estáveis, o 
que tem motivado inúmeros pronunciamentos de representantes do 
Nordeste aqui neste plenário. Por fim, gostaria de, aproveitando ain
da esta oportunidade. dizer a V, Ex• que já entrei em cantata com o 
Dr. Nilson Holanda, no sentido de S, s~ fazer parte do Simpósio 
que a Comissão de Economia está plancjando realizar no próximo 
mé:-. de muio. S. s~ mostrou toda a presteza no sentido de se _fazer 
presente a esse Encontro, onde esperamos que os Srs. Senadores e 
parlamentares em geral tenham ensejo de aprofundar aspectos da 
realida__de nordestina. V, Ex' como um dos defensores mais perma
nentes das questões regionais, estou certo, ficará satisfeito com esta 
·notícia que lhe trago. Muito obrigado a V, Ex' 

O SR. MAURO BE:>IEVIDES (MDB- CE)- Muito grato a 
V. Ex~. nobre Senador Marcos Freire, pelo seu aparte-, através do 
qual se constata que há uma expectativa favorável, em toda a região 
nordestina, quanto à possibilidade de instalação de novas_ unidades 
operadoras do BNB. 

Quanto à presença. na Comissão de Economia do Senado 
Federal. do economista Nilson Holanda, acredito que será da maior 
importúncia àqueles que, nesta Casa, se preocupam com a discussão 
daqueles temns diretamente relacionados com o desenvolvimento do 
Nordeste. 

Continuo. Sr. Presidente. __ 
É possível que, hoje, ao ensejo de reunião do Conselho Monetá

rio Nacional, vcnhu o assunto a ser decidido, dundo lugar a que se 
inst•ture mais uma promissoru fase da história do Banco do Nordeste. 

As comunidade..., mais dircwmente benefici<!das- ao tomarem 
coonhccimcnto de que os seus respectivos Municfpios poderiam ser 
sede de uma agência du BNB- acompanham, de perto, a anunciada 
deliheraçào. na esperança ·que a mesma lhes seja favorável. 

De Mombaça. por exemplo, recebi veemente apelo do Prefeito 
Valdcrez Diniz. para que o mantivesse informado de tal decisão, 
para a qual convergem. aliás, as vistas atentas dos círculos 
empresariais do Polígono das See<.lS. 

Tendo cm vista a transcedência da reunião do Conselho 
Monetúriü, nwn:ada para hoje, c as suas implicações para o 
desenvolvimento da área que representa nesta Casa, foi que me 
dispus. Sr. Presidente, a assii1alá~la, desta tribunà, formalizando, em 
nome do Norde~te brasileiro, a minha solicitação para que, aprova
do o IV Plano tlc Expans~H) d~Ls Unidades Operadoras do BNB, seja 
~l mesmo viahilL·-:ado. sem quaisquer protelações. 

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

O SR. PRF..SIDE:"'ITE (Pctrónio Portella)- Concedo a palavra 
ao noOrc Senador Benjamim Par:.th. (Pausa.) 

S. Ex~ nào cstú presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso~ (Pausa.) 
S. Ex~ nào estú presente. 
c~1m::edo a palavra ao nohre Scnadür Otair Beeker. 

O SR. OTAIR Bf.C'KER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
di:-.curso.)- Sr. Presidente e Srs. Scn:Jdores: -

Anunci•1 a imprensa que o Presidente da República decidirá, em 
hrcve. sobre a proibiçiw ou n::i!) da pesca da baleia. O assunto tem 
sido c:-.tudado n>! Cl)missào lnterministcrial de Recursos do Mar, 
presidida pelo Almimnte Gerald() Cravo Guimarães e íriú!ir:úfii.- põi 

reprcsentantc!'i dos Ministérios das Relações Exteríores, dos 
Transporte!'i. da Agricultura, da Edu_caçào e Cultura, da Indústria e 
Jo Comên.:io. dus Mi nus e Energia, da Secretaria de Planejamento e 
di.l Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológi
co. Ao que se sabe. os representantes desses órgãos têm opiniões 
divergentes. Sabe~se que o Ministério da Agricultura defende o 
prosseguimento du pesca. alegando, sobretudo, com as conseqUên
cias muléfic<!S que decorreriam de sua suspensão na Paraíba. O 
receio, uqui. nos parece bem menor e menos preocupaf!te do que 
aqueles que advém do aniquilamento ecológico, especialmente 
quando o País inteiro assiste, preocupado e mesmo alarmado, a 
fenômenos que ocorrem no litoral do Río Grande do Sul e de São 
Paulo- como que nUm vigoroso alerta contra os riscos da poluição 
maritima c do aniquilamento de espécies de vida, 

A Secretaria Especü1l do Meio Ambiente, de seu lado, condena 
a pesca da bale[a. apoiando. com a autorid<Ide que possui, opinião 
expreSsa por numerosos especialistas, técnicos, biólogos, etc._, que, 
no Brasíl e no Exterior. pregam a necessidade da preservação do 
crustáceo e clamam pela proibiÇão dU pesça da baleia- effi nosso lito~ 
ra!. Dentre tantas vozes, destaca-se a do Padre Raulino Reitz, cuja 
autoridade como biólogo é internacionalmente reconhecida, com 
argument<Içào convincente sobre a necessidade de se proibir a pesca 
da baleia. 

Ncstu Cusa. tramita projeto de lei de autoria do nobre Senador 
Nelson Carneiro. que proibe a pesca da baleia no mar territoríal 
brasileiro. de indiscutível mérito. N.a Comissão de Agricultura, 
apoiei parecer do nobre Senador Saldanha Derzi, solicitando 
:.~udiênciH do Ministério da!'. Relações Exteriores, como medida 
prclimim1r para decisão final, desde que o assunto tem implicações 

-internacionais. Aquele Ministério, atê a presente data, não se 
manifestou. o que impede a deliberação final, desde que o assunto 
tem imp!kações internacionais. Aquele Ministério, até a presente 
data. não se manifestOu. o que impede a deliberação final da Comis
são de Agricultura. 

Sr. rresidente. dentro de um ou dois meses, o eminente Presiden
te Geiscl disporú de todos os dados relativos ao assunto, quando, 
então. tomarô sua decisão. Esperamos que esta venha a ser pela 
proibiçUo da pe5ca. se possível com a su5pensào imediuta das conces
sões feit<lS a empresas japonesas. o:e_- qualquer forma, não iemos 
dUvida dc _ _qúe o Chefe do Governo não descuidará da preservação 
da baleia. tamanha sua preocupação com os problemas que envol· 
vem a ecologia. u defesa de nossa fauna e flora. Aguardamos, 
c.onfiuntc:-.. a decisão presidencial, que levará em conta os múltiplos 
aspectos r,hl prohlema e visad apenas salvaguardar o interesse do 
Brasil! 

Era o que tinha que dir.er. Sr. Presidente. (Muito be~! Palmas.) 

O SR. PRESIDENT~: (Petrónio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Lindoso. 

O Sr. Josê Lindoso (i\ RENA- AM)- Sr. Presidente, desisto 
du palavr:1. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. l\·1ARC'OS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Falamos. recentemente, sobre problemas específicos que enfren
ta Pernamhu...:o. em especial no campo da sua industrialização, !em· 
brando. em meio as sua$ fulha::., delíciênci.:ts e distorções o inadmissf
vel fcchurnento do Cotonifi.cio Moreno e a situação dramática da 
agroindú:-.tria do açúcar- sustentáculo m:.tior de nossa economia. 

Dentro dessu anúlise, teria que_ se registrar a não menos grave 
crise por que passa. por igual, n nosso setor agropecuário. 

Assim. o ano de 1978 iniciou-se com os fornecedores de leite,,no 
Agreste pcrnamhucano. p<tssando por dificuldades sem conta. 

Suptlrte de renda de centenas de peqt~enos e médios produtores 
rurais. milhares de pessoas vivem ali, direta ou indiretamente, da 
rroduç~to de leite. sobretudo no Agreste Meridional. Esclareça-se, 
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t<~mhém. por que. cm Pcrnamhucn. 11 ..:ido de ..::mnercialização do 
leite. desde a sua said<( da faLendu. está a cargo de uma empresa esta
tal encarn:rw.dn d<l hcncliciumcnto d11 rmduto- u CTLPE. 

'\.urnt:~~'"u" pn,hkrlhl~ hú rtllllhl afctam ll setur: l;.tbclumcnto do 
proc.lutD a prcços insuli..::ientes para cobrir o~ custos de produção, 
cujos in~umns bási..::os se elevam dia-a-dia: sobrecarga de õnus finan
ceiros com o trunsporte dn produt\l, inclusive c:m percursos posterio
res ü cntrcg;r do leite nos post{lS o lidais de resfriamento. quando ele 
jú n:hl pertcn..::e :.tos produhJres: retenção dus pagamentos aos 
fornecedores por pra1o cxce..;sivo (28 dias). ficando a CfLPE com o 
rcspcctiv(l capital. g:irando·o n:1s suas operações. sem pagar 
qmlisquer juros: participaçàn :1cionário dos pecuaristas na empresa 
sem direito a dividendos. por maioTt..-s que sejam os lucros obtidos, 
nem participação em sua gestão aâministrativa. 

Sr. Presidente e Srs~_Senadores, o desprcparo, a improvisação, a 
l'a!t<l de de~cortíno do homem que mandaram governar 
Pcrnumbm.-o. fer com que se chegasse ao escândalo de, num Estado 
com uma pnpulaç::·w pt)bre cnmo a nossa- em que são tão altos os 
indice~ de mortalidade mfantí!- .:.e despejar fora ltXl.UOO litros de 
leite por dia. 

Realmente inacreditável. mas desgraçadamente verdadeiro, o 
paradoxo de uma pecuária sacrificada a oferecer o triste espetáculo 
de se jogar leite no mato ou nas t1guf.l doi' rios.. Se a sitUação 
comportasse humor. poderíamos pilheriar. dizendo que o 
Capib:.1ribe, o Bituri, Q Ipojuca. o ln~í. já se alimenta._m, às vezes 
tragicamente. com as chuvas dos nossos invernos e não precisam se 
a\imcnt:.n com o leite das nossas crianças ... 

O fato é que. enquanto em l CJ77 adquirimos nO exfefiOr cerca de 
1(.'0 mil tonel<ldai> de leite em pó, principalmente da Irlanda, em 
Pernambuco. no inicio de lc:l?S, 100 mil lítros de leite eram postos 
fortl diariamente. pela incapacidade da CILPE - que absorvia 
apenas 200 mil litros por dia, para fins de industrialização - em 
receber u produçi:io tot~Ll superior a 3:!0.000 litros, daí tendo _d!!corri· 
dl) um prejuiw diário de Có 40!/.000.0U. 

Se nos detiyermo!i na 'evolução da crise~ teremos que assinalar 
que a CILPE reccbil.l. no inicio. o excedente do leite, e ela própria o 
despejava no rio Capibaribc. o que provocou uma grita generalizada, 
tendo em vista os milhões que passam fome neste País. 

Depois. então. a Companhia resolveu reduzir o recebimento do 
produto, e as explicaç[fes oficiais fl,ram no Sentido de que as chuvas 
antecipadas h<wiam aumentado a capacidade de produção, não 
estando a CILPE em condições técnicas de absorver a oferta. 

Ora. quando o Governo comunicou ao!i fornecedores de leite, 
em 20-4-1972, que haveria uma redução de CtS 0,20 no ·preço pago 
pelo produto adquirido peh1 CfLPE (reajustável c:om os percentuais 
de um aumento no preço do leite). com o fim específico de pagamen
to da compra do controle acion:'trio da GISA (Garanhuns 
Industrialização S/ A), assegurava que tal aquisição visava garantir a 
absorção de toda a produção nos períodos de safra. O produtor acei~ 
tou. pois. a retenção. certo de que a nova unidade fabril utilizaria de 
fato todo o excedcn_te: de leite in nawra dos fornecedores da CILPE 
que v_iessc a ocorrer. 

O que se viu, 6 anos depois, foi qUe a GJSA nãO teVe condições 
de absorver o aumento de produção, ocorrido por uma simples meM 
!hora nas pastagens de algumas bacias leiteiras, acarretando, con
seqüentemente, prejuízos enormes. · 

A justificativa do Governo, tentando explicar o descumpri
mento do prometido, ba:<..eou-se no retardamento de obras na GISA, 
em fase do atra.w dt• IRO dia.ç na llht•radio do.~ recursos eStaaUais. bem 
como "redurã() e.\p1mtãnea no ritmo da.ç Ohra.ç·--:-co-mprova-se, assim 
a responsabilidade do Poder Público no ocorrido, devendo assumir 
sua<; conseqüências- que, Contudo, terminaram recaindO -nas costas 
do!i fornecedores. --

Inúteis terão sido as udvertências -justiça Se lhe fiçã-- que 
vinhaffi sendo feitas. desde março de 77. pelo Direwr da CILPE. Sr. 
Warner Silva /que con.fe.ua mio terem os fórnecedoreS nenhuma 
parcela de culpa). para que o Governo tomasse as devidas providên-

ch1s de a<>"-Cgur.:1r. em kmr•) húhrl. ;L triplico1çà~~ de capacidade 
operacional Ja GIS.-\ (aumcntandLJ-:.t de 100 mil puru ~50 millitn•~ 
p\lf dia. ~.:ujao.; 1lhrn" li..::ur:nn rara!l~ada~ Juruntc meses a fio). 

Cnm11 .-.c pnde incenli\'ar a ay:ropecuáriu. Sr. Presidente c Srs. 
Scnadnn:~. numa rcgi<'rn j;\ tà1l <>acrifít:ada. se não se dá garantia ao 
prodtthlr. tendn :-idu ~urprcenJiJ~,)o.; ns fornecedores da CrLPE com 
um hru.H·o ('or/e de Jorr nn fornecimento do leite, causando toda !iérie 
dt: tmn .... tnrnn.~ r.:<..:llnÚnlK<l:-. !in.(n..::eiro<> c .;;ociai!i inclusive lendo que 
drmmu1r .L <lrd~.:nh.l e dt:mJ:•r wn..::~,JJa~. provm:.'ando. ine\·itavcJ~ 

mente. desemprcg~,,, Cx~,,dt' rur;1l. retraçiin no mercado de compra~ 
etc. 

Numa ~pm:a r.:m qu~· tud11 encarece~ r.:h..::gou a haver diminuiçUo 
do pr..::o.;~1 d~1 leite p;ry:<~ pt:la { 1 LPE .tn:-. pn1duto1res. (\Hn efe1to. antes 
drt crise. a GIS/\ pagava semanalnlente aos produtores leiteiros 
Cr' \.(O<i.(.I(!(',UO: com ela. ficou a pagar, uproximadamente. 
Cr.S 75t:.O{J(J.UU. (0. P...:o 24-1·7!::). 

Ao lado J() rrnhlcmu da rarali.-.açào ocorrida nas obras da 
G tSA. assinale-se. tamhêm. a estagnaçiio em que se encontra a unida
de industrial de Beln Jardim - iniciada h(l 20 anos- que_ nào rece
beu qualquer maquinana. cmbtlfa a;> obras Je engenharia Civil este
jam com:luída~. Daí se impôe a nece!isidf.lde de equipar a unidade 
industrial de Belo Jardim. Cnmo se vê. não se dá a obras funda
mentais ;.1 prioridade que o interesse plrb!ico estava a exigir. 

Enquanto isso 1l.:orre. Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse mes~ 
mo homem que governa Pernambuco, mandado para Já pelos 
g:uhinctes president.:iais. nà(J teve acanhamento em gastar milhões na 
con.->truçi:io de uma mansão residencial no Porto de Garinha. 

Preteriam-se, assim. obras infra~estruturais da maior importân
cia paw- a economia pcrriam-bucana. Enquurito isso, para deleite pesM 
soa! dos governantes. f~lram empreg"ados vultásos recursos públicos 
na construção de obras plen.1mentc dispemáveis. 

P~1r tud<l is:-.tl. tl Governo tinha a obrigação de continuar 
adquirindo o excesso de produção de leite. mesmo com prejuízo e 
distríbuindtl·o. gratuitamente. nos hospitais, creches. escolas, etc .. 
nunca jogando fora. r.:tlnw octlrrcLL Se o Eswdu intcn·eio_ na eco no~ 
mi:1 do leite. monopoli:--<lndn ~,, produto para fins de industrialização 
- pois encampou a GfSA, SANHARO c SANTA MARIA. tor
nando-se, na prática, o único compracfoi-defeite em Pernambuco, se 
estabeleceu preços. se se assenhoriou dos lucros, tem a obrigaç11o de 
incentivar, e mais do que incentivar, de garantír a produção leiteira. 
Não pode. pois. recusar-se a assumir os õnus porventura decorrentes 
de suas próprias falhas na execução do plano que impôs à iniciativa 
privada. ao se ver, de repente, sem condições de absorver a produção 
dos fornecedores. Sõ mesmo em um- regime -de exceça-o~- UID governo, 
com tanta falta de competência e de sensibilidade poderia se pôr a 
salvo de ser responsabilizado por a tos dessa natureza. 

Hoje. pessoalmente Governador e Secretário de Agricultura são 
eandiduto:-. u .:arg:os detivtlS, faceiramcnte, c_omo se não fossem os 
culpudo!i diretos pelos prejuízos impostos, de um lado, aos já 
Mlcrifkados pecuaristas. c. de outro l01do, ao Erário, levando a 
CIL PF ao de,<;crédito c à ameaç-a de falência- tudo por falta de aten
ç5o c-Carmcidade dos yue est.:lo na.conduçào dos negócios públicos. 

Impõe-se melhor estruturação da CILPE, inclusive para atender 
à necessidade de ampliar o mercado, abrindo novas frentes 
consumidoras. não se compreendendo como, por exemplo, que a pró
pria Garanhuns. onde e.<;tá instalada a fábrica referida, não seja supri
da pelo leite ali industrializado. A expansão do fornecimento do 
produto deve, inclusive. transpor as fronteínis de Pernambuco, para 
atingir outro-s Estados. Uma política expansionista e agressiva, 
indusive através de trabalho promocional de di\·ulgaçào e 
conscienti:r.ação. alargaria. sem dúvid_l!._, _de maneira rel_ativamente fá
cil. o mercado consumidor. com real proveito para a bacia leiteira 
pcrnambucana. 

Por outro lado. não ê de se desprezar o controle mais rigoroso 
na qúalidadc do produto. que. por vezes, chega à plataforma da em
pre!ia criminosamente adulterado pelos Cf.lrreteiros; e entregue, 
freqüentemcntc, estragado ao consumidor. /\s fontes de __ rec_epcão da 
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Cii.PL ··,::lo. pào mrl). rcsp<Tm;ãveis pela acidez de grande parte do 
leite. pois que. cm algumas ocasiõe5. só vem a analis.á-!o após horas 
de sua chegada - D que C outru maneira de prejuízo em cima do 
l'orneced\H. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. o fato que denundanios rc[ati
\Umente <lO problema Ja hadu leiteira de Pernambuco, até hoje não 
encontrou el'ctiva soluçàn. Algumas medidas "tapa-buracos" 
umenitumm a -.ituuçào. mas. na verdade, não a superaram de todo. 
Com efeito. <lind;t nest<l semana, na última quinta-feira, dia 20, 
lemos. no Correio Bra=ilien.'>e, notícía que tem a seguinte manchete: 
"Setenta mil litros de leite jogados fora por dia". Como a opinião pú
blica testemunhuu. pn)çedeu-sc recentemente a uma inauguração -
que. a esta allurn. se comprova meramente simbólica - das 
amp!iaçôes da Garanhuns lndu!'.trial. S.A., que, entretanto continua 
inca pu;.- de atender às necessidades dos rrodutores. 

E. como se não bastassem essas e outras questões a dificultarem, 
em nosso Estadll. a hacía leiteira. eis que nova preocupação lhe tolda 
o~ horizontes, conforme manifestaç-J.o expressa na Assembléia Geral 
da Organização da~ C110pcrutivas do EstadO de Pernambuco 
(OCEPEl. realizada no último dia :!8. na cidade de Bom Conselho. 

!':que, conforme d-enunciou o atuante Vereador Antonio Mar
Jus Duarte. mi Câmara Municipal de Garanhuns, há sérios indícios 
de que o Governo do Estado Pretende, agora, alienar a CILPE ao 
capital estrangeiro. 

Essa Companhia tem dado causa ajustas reclamações, ao longo 
de sua existênda. Nem por isso, contudo, a sOlUção dos problemas 
criados será entregá-la às multinacionaís. 

Produto básico à alimentação do homem, 5. sua saúde e bem-es
tar, a comercialização do nosso leite não deve e não pode ficar na 
dependência de mãos estrangeiras. Não abdiquemos de mais uma 
porção de coisa nossa, agravando o já tão acentuado processo de des
nacionalizuçi!o da economia brasileira. 

Se a CILPE tem tido erros, eles se devem a incapacidade dós que 
vêm. sem o voto do_ povo, dirigindo o Estado. 

Busque-se. então, soluções de eficiência, sem-alienãÇão de um 
patrimônio que é nosso. 

E mesmo que decidam, de qualquer jeito, partir para a 
privatiz;1çào da CILPE. sob protexto de incompetência estatal para 
geri-la, que, pelo menos. estudem a possibilidade sua transformação 
numa Cooperativa Central de Produtores de Leite. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os que se dedicam à agropecuária 
precisam ser prestigiados, amparados, incentivados. E num Pats com 
a extensão territorial do nosso, não se compreende que continuemos, 
freqUentemente, a importar grande parte dos produtos de consumo. 
Inclusive. Sr. Presidente, essa paradoxo gritante: um País que 
importa leite e que testemunha leite ser jogado fora, em Estados da 
Federaç1io. 

Por outro lado, nl\Q é só o leite, tem~se importado fei]ão, arroz, 
milho, laranja, batata inglesa, carne bovina etC. Agora mesmo, nes· 
ses útlimos días, a finprensa está cheia de noticiãdô- cOmentando a 
importação da cebola. O Governo autoriza a importação da cebola, 
de que Pernambuco é celeiro no Nordeste. 

No último dia IS, o Jornal do Brasil dava noticias, por exemplo, 
de que" O Banco Central isentou, a partir de ontem, as importações 
de cebola do recolhimento do depó~ito prévio, no valor de 100% do 
total da operação". 

Não se precisa ser futurólogo para saber o que vai acontecer. 
No mês de maio começa a safra da cebola da Região do Rio São 
Francisco. que c-oincide com a importação do pl-oduto. Vai haver 
uma oferta demasiada. Cairão os preços, e, sobretudo os nordesti
nos. vão ter novamente a tristeza de presenciar o espetâculo que não 
tem sido inédito, mas quase uma constante ao longo dessas últimas 
décadas: verem montes de cebolas apodrecendo nas margens do São 
Francisco, ou sendo queimados, porque não têm como vender, a 
quem vender e por quanto vender. É que o preço, possívelmente, 
c-dirâ a tal ponto, que não justifica, sequer, o trabalho de levar a 
mercadoria ao mercado. 

E um dn;ulo vicio~o: quase todo ano se repete a mesma 
tragédia: a <.:chola d{J Sul d(l Pai~::. normal mente colocadu à distribui
ção no;,. meses d~: janeiro a muio; em mui o vem a cebola do !'iordesle, 
mas nc:-.tt: interrcgnn. normalmente, vem as autorizações d(: i-mportu
r;Uo de cebola. E a cebola que está dando cinqtienta cruzeiros o 
quilo. por e~te!-> dias. desce o seu preço para cinqüenta centavos. O 
phmtador. o produtM não tem. pois, como ficar seguro na atividade 
econômica que de~~:mpenha. uns ganhando muito. outn'" perdendo 
quase tudo. 

_Eis. portanto. um dl'~ aspectos graves da economia nordestina, 
e. em especial. da economia de Pernambuco. A Argentina, o Chile, a 
Espanhu. c até a Hungria. têm sido os países exportadores de cebola 
p<lra o Brasil. sacrificando \)S cebolci.ros do Nordeste. 

Port<lnto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dizíamos há alguns 
di<1s que. rctornantlo de Pernambuco. trazíamos ao conhecimento 
desta Casa. como representante daquele Estado, alguns problemas, 
que poderlio parecer menores dentro do contexto nacional mas que 
representam, sem dúvida alguma, um exemplo da falta de planifica~ 
çào e da falta. uté mesmo. de seriedade. com que se encaram as 
atividades produtiva:-. ne.ste País. 

A nossa Zona da Mata às voltas com a crise da economia 
canavicira: o agreste com o problema terrível que acabamos de 
assinalar o seu leite sendo jogado fora_: o sertão com Q problema da 
cebola. às vésperas. portanto. de uma nova grande crise, por incúria, 
por incompetência daqueles que dirigem os destinos destu Nação. 

Que fiquem. portanto, as nossas palavras, como protesto do 
rCprcsentante de Pernambuco. homem que veio do Nordeste, 
daquela região sofrida e que ntio pode calar diante de fatos desta 
nature7a. 

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

o SR. PRESIDF:NTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nohr.e Senador O:.ires T eixeíra. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Pronuncia_o 
seg:uinnt~: discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Hã cerca de duas semanas, nesta Casa. fazendo uso do jogo de 
palavras para obter os re.<:ultados que convêm à análise das posições 
que vem defendendo. a Oposição. nesta Casa. na palavra de seu lilus
tre representante o nobre Senador Eve\ásio Vieira. a_firmou, 
recentemente. nesta tribuna "'que o País chegou, após anos de excessi
V'J. ubertura externa, a uma situação incômoda e de dificH saída. 
Tudo que exporta estú, de antemão comprometido, Uma: vez que os 
compromissos existentes são altíssimos. nitidamente superíores à 
capacidade hrusileira atual de saldú-\os". 

Para justificar essa afirmativa, Sr. Presidente, o nobre represen
tante da Õposiçào serviu-se de dados estatísticos jogados no melhor 
estn·0 de quem só procura tírur os efeítos fugazes de uma composíção 
de dados e números que não resistem a uma nálise mais séria. Senão 
vejamos: S. Exf alirmou que "respondemos ao déficit de 3,9 bilhões 
de dõ!are.s em serviços com um saldo positivo de apenas 138_ milhões 
de dólares na balança comercial". S. Ex' se esqueceu, por exemplo, 
de informar à Casa que esse resultado positivo de nossa balança 
comercial, em exercícios consecutivos de saldos negativos o que 
evidencia um louv[tvel esforço do Governo no sentido de melhorar a 
posição da nossa balança comercial. Com efeito, saímos de saldos 
negativos de ordem de 4,6, 3.5 e 2~2- bilhões de dólares no triénio 
74/76 punt um saldo po~itivo de 138 milhões de dólares em 1977. Is
so não é fruto de nenhuma posição contemplativa. to resultado de 
um trabalho de saneamento realizado com as cautelas que são 
ahsolutamente necessárms. de modo a não St' comprometer - no 
esforço de buscar uma posição de equilíbrio - os anseios de desen
volvimento do País que procura se afirmar, aos olhos do mundo, 
como uma das grandes açõcs do hemisfério ocidental. 

Ainda recentemente. o Ministro da Fazenda Prof. Mário 
Henrique Simonsen afírrilava que: 

"Um dos niaus húhitos- que mais se difundiu nos últimos 
tempos entre certo.~ analistas da economía brasileira foi o de 
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1maginar que a política cconômica possa ser conduzida por 
fórmulas maniqueístas." 

Nu vcrheruçào da Oposição vamos encontrar afirmativas como 
a de que: 

"Um duplo sacrifício é imposto à popul<lção brasileira, 
pois a política global que favorece as exportações reduz o 
mercado interno. ao tempo em que também faz vista grossa 
ao processo infladonúrio, atacado l!m seus efeitàS, nunca em 
suas causas reais." 

Como se as autoridades do Governo pudessem conduzir a políti
ca econômica enfocandn tàl'·somente o problema das exportações 
como se ele não provoc-asse- interferências na poHtica. de importa
ções_ ou no processo de combate à inflação. E: uma sandice fazer tal 
afirmação. 

f:: um tipo de formulação que subutiliza o bom senso e nega 
alguns princípios búsicos de economia e até de lógica - segundo 
esclarece o Ministro da Fazenda nesse brilhante raciocínio: 

"O primeiro desses princípi"os é o de que entre os 
extremos existe o meio termo. O desenvolvimento não 
precisa ser apenas voltado para o mercado interno ou para_o 
mercado externo, mas pode dirigirwse em proporções adequa
das para ambos. Expandir o bolo deixando que os ricos 
fiquem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres é 

desumano; mas igualmente desumano ê condenar uma 
sociedade em desenvolvimento à estagnação repartindo 
equitativamente só a miséria; afinal, não apenas a inveja, mas 
também a pobreza, causa a infelicidade. Substituir imporw 
tações ou exportações, desenvolver a agricultura ou fomentar 
a indústria não são alternativas excludentes, mas soluções 
que podem ser combinadas. Entre o livre funcionamento dos 
mercados e a total intervenção do Governo no sistema de 
preços existem opções intermediárias reComendãdas pelo 
bom senso. Combater a inflação e acelerar o crescimento são 
objetivos suficientemente importantes para que o Governo 
preste atenção a ambos. 1: natural que as prioridades mudem 
conjunturalmente em função da preméncia de cada 
problema, mas a médio prazo o Governo não pode limitarwse 
a qualquer opção exclusiva. Em suma, política econômica 
não é música de uma nota só." 

Servindo~se, ainda, de dados de um trabalho publicado pela 
revista Conjuntura Económica - da Fundação Getólio Vargas, 
alegou o eminente Senador Evelásio Vieira que aquele trabalho 
concluiu que a economia brasileira estaria excesslvamenÚ! aberta em 
relação ao padrão de evolução de países grandes laborando_ em eviden
te equívoco. pms, o que concluiu o trabalho mencionado, sob o títu
lo ··comércio Exterior e Crescimento Ei.:onõmico" é exatamente o 
oposto do que afirmou o eminente Senador Evelásio Vieira, nas suas 
elocubrações ou seja: 

··que a econt:mia brasileira apresenta um padrão de 
relativo ícchamento, em termo de comércio exterior, perfeita
mente normal para o qué se esperaria de um pafs grande." 

Em outro trecho de seu discurso, como se tivesse encontrado a 
fórmula salvadora. ao;severou o ilustre representante da Oposição 
que: 

'"a primeira e mais essencial das medidas práticas é 
aumentar o poder aquisitívo da massa assalariada. Para tan~ 
to, cabe reformular a política s:~larial, que parte de um erro 
básico de avaliação, qual seJa o de que os salários são causa 
da inf1açflo." 

Esse raciocínio peca pela sua fragilidade, pois, imaginar que os 
problemas de distribuição de renda possam ser solucionados pela 
simples generosidade dos reajustes salariais, é eviderllelnente ignorar 
um princípio comezinho de economia segundo o qual quanto mais se 

acentua o limite de crescimento dos salários mais esse crescimento 
contribuí para a explosão inf1acionií.ria: 

19 - fornecer combustível à fogueira não pode ser a 
solução eficaz para problemas distributivos. Nunca o salário 
mínimo foi reajustado a taxas nominais tão generosas quanto 
no período 19591 I 964. E não se pôde impedir que, no perío
do mencionado. uma inflação galopante corroesse seu poder 
aquisitivo: 

29 - não esquecer que a polí~~ca salarial, ainda que 
aumente os ganhos reais dos seus beneficiários, pode restrinw 
gir a procura de mãowde-obra, e pode ser este um aspecto 
dramático numa sociedade que, pela explosão populacional, 
predsa criar mais de um mi\hüo de novos empregos por arto; 

J9- pensar que todos se beneficiam da política salarial 
quando, em verdade, um vasto segmento da população 
bn.tsileira, exatamente o mais pobre, de trabalhadores 
autõnomos ou de emprego flutuante, cuja remuneração não 
tem como escapar ao livre jogo da oferta e da procura; 

4~>- não esquecer de que o distributivismo presente po
de condenar à estagnação do bcm~est<lr futuro. 

Na realidade, a polftica salarial deve ser encarada como um 
instrumento de açào !imitada de distribuição de renda. O alcance des~ 
se instrumento é, inclusive, muito mais restrito no Brasil do que em 
economias amadurecidas, por duas razões: pelo crescimento demo~ 
gráfico, que exige a contínua criação de novas oportunidades de 
emprego e pelo expressivo contingente de trabalhadores autónomos 
e desemprego flutuante. 

-os instrumentos mais valiosos são aqueles que conduzem 
naturalmente à valorização do trabalhador diante do mercado. Nes~ 
se sentido, é expressivo salientar que, no triênio 1974/76 o salário 
real médio na indústria de transformação cresceu de 16%, e que os 
reajustes nominais. em média, foram bem superiores aos estabeleci
dos pelas fórmulas de legislação de política salariaL Essa valorização 
diante do mercado só se consegue pelo çrescimento do produto, e 
pela qualificação do trabalhador, pela educação e pelo treinamento 
profiss-ional. Importante_- ainda na opinião do Ministro Simonsen 
- não é apenas garantir a melhor distribuição de renda, mas, 
também, a ampla mobilidade social, evitando a estratificação da 
sociedade em compartimentos estanques. E parece ser tempo de 
reconhecer que a explosão populacional é a maior inimiga da 
moderação do c0eficiente de GINL De fato, as famílias de quinze fi
lho:. não costumam ser as mais ricas, que teriam o que distribuir, mas 
as mais pobres, que não têm acesso aos métodos da planificação 
familiar. A planilicac;<io da família, no Brasil, não significaria um 
Estado Herodes limitado o acesso à vida. Significaria apenas esten
der às classe.<; mais pobres uma opção que já é exercida pelas mais 
ricas. 

O Sr. Leite Chal'es (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

OSR. OSIRESTEIXEIRA (ARENA- GO)-Ouço V. Ex• 

O Sr. Leite Ch:nes (MDB- PR)- Senador Osires Teixeira, vê 
a Casa que V. Ex~ está exercitando, de forma eficiente, uma das 
funções_ da Vice-Lideranç;a: está respondendo a um discurso, 
resultado de uma longa elaboração, proferido na semana passada 
pelo Senador Evel;lsio Vieira, através de outro discurso em que 
dados são contesto.diJS com dados. em que verdades fundadas 
proCuram ser contestadas no mesmo nível. O Senador Evelâsio 
-Yieira não está presente no momento, mas seguramente ele haverá de 
reSponder ou de treplicar o discurso de V. Ex•. A nós nos cabe, no 
momento. apenas afustur algumas negações frontais que V. Ex~ 
tenta fazer ao discurso do ilustre Senador. As assertivas constantes 
do discurso do Senador Eve!ásio Vieira são, a nosso ver, incontestes, 
porque s.ào reconhecidas inclusive por setores_ oficiais, por setores do 
Governo. Se V. Ex~ quer sentir de forma material a contundência de 
algumas informações não pr.ecisará i~;.J.Q.Oge;, .. >9~;;~:- ir .ao Paraguai, 
onde os nossos Vo!kswagcns, os nossos automóveis são vendidos por 
metade do preço, pelo qual são colocados no mercado nacional. 
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Rcsultudo: es!<mws subsidiando, inclusive, o comprador externo, 
~·cndendo ahuixn do prcçn os nossos produtos, para que tenhamos 
meios de pagar os jums decorrentes dos empréstimos externos 
tomados cm dcvados v;tlorcs e dc.-Hinudos a finalidade.<> não rentâ
vch;. nàll rcprodutiV<lS. Também está certo o Senador Evelâsio Vieira 
quando dilquc se tem. cm primeiro lugar, de ampliar as margens do 
consumo nacional. Nlio houve tentativa nesse sentido. Primeiro, 
porque os salários. nas suas majorações, não criam condições para 
clastcdmento das nwrgcn.:; d\l mercado interno e, no que diz respeito 
ao ~<lmpo. nem a própria legislação do INCRA promulgada pelo 
primeiro Prcsidt.:!nte revolucionário foi aplicada. O que se vê é a 
concentração d<l própria renda em mãos de poucos. Em determina
dos Estado:-. du Federação a propriedade fundiária, ao invés de se 
ampliar. concentrou-se. Parece-me que até mesmo não temos condi
ções de ver mclhoms nll governo que se anuncia do futuro Presidente 
João Bapti~tu Figueiredo. porque se Sua Excelência declarou que se 
volt<Hú p<tru t' t:ampll cm sua atiYidade maior, a sua preocupação, 
entretanto. é a mesmo do passitdo, de multiplicar produção, sem 
preocupaçtto de que ela rc.:;ulte da participação da maioria dos 
lan~1dores. De que me serve triplicar em tonelagem e valor a produ
ção nacionttl. se ela ctmtinuar a pertencer ao mesmo número de 
proprietários? Então, a meta nilo é aumentar a produção ou a 
produtivid;:~de. é fazer que essa produção seja o resultadt.' do e.<> forço 
do maior número P\'s~ível. E só se pode fazer isso democratizando-se 
a pn1priedade rural. De maneira que o mercado nacional oferece par
t:as (.·ondicõe..;; de colncacàll do nosst) produto industrial. Em razão 
disso. estamos oferecendo a nossa produção fora Por preços vis, in
compatíveis, inclusive, com os preços de custo nacionaL 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO} ~-Nobre Sena
dor Leite Ch<1vcs, o <tpartc de V. Ex• se desdobra em duas coloca
çôcs, assim. ho1stante distint<lS e curiosas, porque me faz tirar uma 
conclusão. que me parece, deve ser feita, sobretudo. para conhe
cimcnt{l de V. E.x• 

V. Ex' fa7. uma afirmução de que é verdade que ãsSfSie razão ao 
nobre Senador Evelúsio Vieira quando defende a ampliação do con
sumo interntl. t verdade. nobre Senador. A tese é verdadeira. Ocorre 
que S. Ex' di~:. pum e simpllstamente, nas suas colocações, que a 
ampliação do mercado interno brasileiro se dará tranqüilamente 
Ct.lm a ampliaçi'io do valor do!> salários, quando em Economia, 
V. Ex~ hú de convir comigo. os fatoS não ocorrem tão símplistamen
te assim. Já tcnh~l. repetidas veze.<;, em apartes a eminentes Colegas 
de V. Ex~ c a V. E.x• mesmo, dito que, sem dúvida nenhuma, o id'eal 
seriu que o Governo ampliasse o salário mínimo, duplicasse, tri
plicnsse. eneplicw;;se o .'><tlúrío mínimo. Todavia, por maior desejo 
que tenha o Governo, por maior desejo que tcnhil o Senhor Presiden
te da República. a verdade é que a conjuntura ec'onôníica, o contexto 
econômico impede que Sua Excelência faça isso, a menos que o faça 
irresponsavelmente. E o faria redunda__ndo, automaticamente, na 
liquidação e na quebra da grande maioria das empresas brasileiras. 

QuandÓ respondi a S. Ex• o Senador E.vt:ilásio Vieira, respondi 
porque S. Ex• fazia afirmação. dava uma solução que não era, a 
nosso ver. a correta. Todavia, V. Ex•, no instante em que-se lembra 
da colocação feita pelo eminente Ministro João Baptista de Oliveira 
Fig_u(!ired(). que será eleito Presidente desta República, de que S. Ex~ 
teria optado pela agricultura como uma grande solução brasileira, 
veja a diferença de colocações, nobre Senador, V. Ex~ imedia
tamente jú tira conclusões pessoais, já penetra no pensamento do 
General João Baptista Pígueiredo para dizer que Sua Excelência só 
pensou no aumento da produção, esqueccndo~se que era preciso mul
tiplic<lr as propriedade.<; agrícolas, de que era preciso dar acesso à 
terra aos menos favorecidos, quando é evidente, numa colocação 
pura c simple.<;. de uma plataforma governamental, Sua Excelência 
anunciou que o seu ohjetivo final, sua meta tina! seria aumentar a 
produção brasileira. V. Exf está dizendo, já está analisando como e 
já e.<;tá eliminundo nesse co-mo as possibilidàdes do acesso à terra 
que, por certo, posso assegurar a V. Ex•, é preocupação de S. Ex• 
o Sr. Ministro João Baptista de Figueiredo. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex~ um 
aparte'? 

O SR. ()SIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- Com muita 
honra. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O Senador Leite Chaves 
jú teve oportunidade de di;:cr, por certo o Senador Eve[ásio V,ieira 
fará a L réplica que se impôe em face da conteMação que V. Ex• fai. 

O SR. OSIRES Tf.IXF.IRA (ARENA- GO)- Permito-me só 
uma interrupção. nohrl.! Senador. É evidente que o ideal seria que o' 
meu pronunciamento pudesse ser feito no instante em que aqui csti
\'CSSe o nohrr,; Senador EvclC1sio Vieira. Já tive oportunidade, inclu
sivc. de comhinur com S. Ex~ esse fato, mas lamentavelmente, 
qutmdo S. Ex~ estú. o..:orrcm f<ltos não previstos no plenário e a 
sc.'>..;ilo .~c prolong:<~ c n~1o pode o di.~curso ser feito. Já ocorreu isso 
por três ou quutm vc7CS. Como se trata de col{lcações que podem, 
normal c naturulmcnte. ser rccolm:adas num<l tréplica de S. Ex•, não 
tive dúvida nenhuma crn fa:r.cr este pronunciamento e longe de mim 
querer fu.tcr um discurso il distáncia de S. Ex•, par<l não lhe permitir 
a respnsta. S(lhrctudo ljtland~l aqui estão nobres representantes da 
Op~lsiçlhl. como V. F..o.;• e o nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mas ninguém insinuou 
isso. de form~1 alguma. nem dircta nem indiretamente. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- 00)- Estou dando 
uma explicação gratuita a V. Ex~ 

O Sr.Marcos Freire (MDB- PE)- Apenas tendo-se em vista 
que V. Ex'. respondendo ao aparte do Senador Leite Chaves, disse 
que o Senador Evclásio Vieim colocou simplistamente a sOlução no 
aumento de salários. gostaria de repor- a bem da verdade - que o 
discurso de V. Ex• não foi- vamos dizer- vazado com essa. já 
não digo. simpli<.:idude, porque isto daí seria mais do que simplici
d<Jdc. seria então um discurso simplório. Na verdade, S. Ex• fez uma 
<tnúlíse exaustiva. ~:omplexa de como e o problema. Lembro-me bem 
que S. E.x' se referiu. por exemplo, que se tabelam os salários mas 
não se tabelam os juros neste Paí::o. Lembro~me bem que S. Ex• fez 
críticas acérrimas aos incentivos exorbitantes feitos à exportação, já 
como efeito e não como causa do modelo econômico brasileiro. Por
tanto. foi muito glohalitante o discurso de V. Ex~ Logicamente que 
ninguém penstt que a soluç-:to para os problemas económicos biasi
Jeiros inclusive: de fortalecimento de mercado interno, será. única e 
exclusivumente o aumento de salários, como medida isolada, unilate
ral. t lógico, que essa medida defendidi:l por S. Ex• tem qt.ie estar 
dentro de um contexto muito mi.!iS amplo, de uma série de medidas 
governamentai~ que venham assegurar que o aumento de salário não 
vâ ser inteiramente inócuo. Portanto, era apenas este o reparo que 
queria fazer a V. Ex~. sem querer tomar do Senador Evelásio Vie:ir'ã
a oportunidade de treplicar a V. Ex•, apenas, discordar, de que, na 
verdt~de, S. Ex~ não fez essa colocação simplística, achando que a 
solução estaria, apenas, no simples e puro aumento de salário. Pare
ce-me que essa colocaç~o é injusta para com o nobre Senador catari
ncnse. Muito obrigado a V, Ex' 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Agradeço a 
colaboração de V. Ex~ e, lamentavelmente, não estou com o texto 
completo do discurso de S. Ex' Longe de mirn querer dizer que o seu 
di!;CU~o_ não foi uma un~lise globalizante. Mais do que: isso, S. Ex• 
pretendeu. no seu pronunciamento, fazer- uma análise até da política 
externa brasileira, de quanto ela era danosa aos interesses nacionais e 
até estabelecendo o cotejo entre uma política externa excessivamente 
aberta contra uma política interna de aumento da capacidade de 
consumo do povo restritív:.~ no que t:.~nge, no que toca à afirmação 
do aumento da capacidade do mercado interno brasileiro. É que 
S. Ex~ fe.t: um<t alirmaçào simplishl, contra a qual nós nos iTi-sui-gi
mo~ no nosso pronunciamento. Foi esse o fato. 

Mas, -Sr. Pre.<>idente.-Srs. Senadores, a verdade .é que o nobre 
representante da OposiçãO, no afã de buscar novas fórmulas salvado-
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rase de demonstrar que toda a política econôtlüca até hojt= adotada, 
não frutificou c. na opinião, da Oposição só innígiu maiores sacrifí
cios .ao povo brasileiro. repetiu o eminente orador fórmulas e suges
tões milagrosas. arranjadas rara causar os imractos tão ãi::i gostO- dos 
membros da Optlsiçào. Dentre essas fórmulas fabricadas nos labo
ratórios da Oposição, afirmou o eminente Senador de Santa Catari-
na que: 

"O Pais não pl)de crescer porque--iss-o--p-o-de representar 
efeitos negativos sobre o balanço de pagamentos: que o País 
não púdc crescer- insistiu pois, se assim fosse, a espiral de 
preços ascenderia a níveis insustentáveis" -problemas que, 
na opiniàl) de S. Ex~ poderiam ser superados, como um mo
delo alter-n<ltivo. que viabilizasse de imediato. 

··uma exptmsàll vigorosa, em duas etapas, dQ mercado 
interno a conseqüente redução da excessiVa abertura externa, 
rcdu~:indo-se, também. em conseqilência, os -riSCos represen
tados pelos renexos de uma crise internacional, como a 
iniciad<l em 1<>7:1." 

Insistiu o eminente crítico no aspecto de que o maior mal da eco
nomia brasileira residiu na cxcessiva abertura externa do sistema eco
nómico brasileiro ao exterior, e essa foi, em linhas gerais, a temâtica 
do orador. o p\mto central da linha de raciocínio desenvolvida na 
argumcnt<u;:Uo çom que procurou realçar, uo longo de sua fala, os 
modelos alternativos propostos pela Oposiçilo. 

Mas. p<tr:t contestar essas afirmativas e os modelos alternativos 
da Oposição. nós diri:tmos que o objetivo natuml da nossa política 
económica. segundo afírmações das autoridades financeiras, é expan
dir o mercadl) interno, no seu montante global e na sua estrutura dis
trihutiva. scndl) esse um ponto de realce na estratégia econômica do 
:ttual Governo. 

O pmblema e~tú cm Clmciliar esse objctivo com o equilíbrio das 
conllls externas," 

O nobre representante da Oposição nt!o pode perder de vista 
que a maior demanda interna é, cm condições normais, fatar_de estí
mulo üs impmtaçúes e de desestimul~) <ls vendas externas. 

"Como o mcrçadll inkrno nào fecha bala_ru;o de pa
g<lmentos. e como este nU o pode viver em permanente dese
quilíhrio. con~:lui-se que. pc!o menos no quadro atual, nosso 
mcn:udn interno não pndc crescer de quanto se quer, mas de 
quanto se pode." 

Ainda recentemente afirmava o nosso ilustre Ministro da Fazen
da, Prof. Mário Henrique Simonsen que: 

"o prohlcmtl do desenvolvimento não é o de encontrar 
demand:~ para sustentú-Jo - o que qualquer economista sa
bcri<l solucionar com rendimentos de teoria monetãria de 
Keynesianismo. A dificuldadl.!- afirmava o Prof. Simonsen 
-é expandir oferta dentrll das equações de restrição." 

A inl'ormaçà~l que ~c tem dn Ministro..) da Fazenda é a de que 

"os prohlcmas de balanço de pagamentos e de endivida
mento ~'\ternn surgidns no atual Governo nem podem ser 
atrlhuidllS u qualquer imprevidCncia do modelo brasileiro de 
desenvolvimenhl nos anos anteriores .:1. 1974. As c_ondi_çQes do 
comércio mundial- c i~so já foi repetido várias vezes e é váli
do repeti-lo agora- se modificaram profundamente desde a 
crise_ do petr\1lco. cujn descqui!íhriu ainda persiste. Atê !973 
os Países Jesenvolvidns acumulavam saldos anuais conta-cor
rente da ord~.:m d~' I (I hilhõc:. de dólares c que errsm transferi
dos. pelo~ canais normais de trunsfcré_ncias de capitais, para 
n:. países cm descnvolvimcnl,l, naturalmente dcficitúríos em 
çonttH.:orrente. 

A crise dtl petr{Jlcn nilo :.igniflcou apenas a quadrupli
çaç:Jo dn preço dn cnmhu~li\'Cl. Significou o acúmulo de crê
ditos de cerca de m;liS de 2UU bilhOes de dólares dos países da 
OPEP çontr:~ (1 rcst~1 dtl mundo. no quadriénio 197..J.f1977. 

Esses çréditos continuam se acumulando num ritmo de 35 a 
40 bilhões de dólures por ano." 

-Devo lembrar que esses dados constam, ipsis fltteris, da fala 
do senhor Ministro da Fazenda nÕ .forum de debates promovido pela 
ABRILTEC em janeiro de !978. 

Dentro d~1s princípios hrasileiros de contabilidade segundo os 
quais a cadu crédito çorrcsplmdcnte um débito e a cada superavit um 
de/iár. 

"vivemos num mundo em que não se pode fular de 
equi!íhrio mas apenas de melhor distribuição internacional 
de dcsequilíhrio)>." 

t:. aínda o ProL Simonsen quem o afirma para resSaltai- que, 

"por paradoxal que pareça, hoje us nações desenvolvi
das precisam tornar-se importudoras de capital como fizeram 
os Estad()S Unidos em 1977 com seu amplo dt>,(idt em conta
corrente. para melhor <liudar os. países em desenvolvimento." 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Devo lemhrar a V. Ex' 
que dispõe apenas de 5 minutos para terminar o-seu discurso. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Concluo, Sr. 
Presidente. 

"Devemos lembrar. também que a crise do petróleo 
eclodiu exat<lmcntc numa fase em que o Brasil experimentava 
um processo Jc desenvolvimento bem acelerado, quando ti
nha agravado a sua dependência em relação ao exterior na 
jus\<l medida Je uma demanda de produtos essenciais de 
importaç::l.o. ·· 

"Num modelo capitalista de desenvolvimento o cresci
mento tende~~ se acentuar começando nas indústrias de tecno
logia m<lis simples e de menor exigência de capital. •· 

"Até 1\J73 nossa indústria prosperou nos setores de pon
t<t c cresceu lentamente nllS setores de base. É uma conseqUên
cia normal c até dcsejúvcl em certa fase do processo de desen~ 
volvimento. porque nesse período crcscc tt dependência exter
na. que nwis tarde vai sendn atenuada pelo desenvolvimento 
das indústrias de hasc. 

Explicou o Ministw da Fat.cndu que a comrlicada equa
ção que teve que ser enfrentada pelo atu:.~l Governo foi a de 
viabilinr esse problema de b:.~Jano.;o de pagamentos num 
momt::nto em que o nosso desenvolvimento industrial se 
encontrava no (lpkc da dependência externa .e cm que, ao 
mesmo tempn. ~stouravu a crise do petróleo." 

"Diminuir a Jcpcndéncin externa exigiria a modificação 
da c~trutura industri~t! do Pais. com a contenção do cresci
mento da ponta c a expansão dn crescimento da base: 

"a contcnçün da primeira exigiria medidus antipátictls de 
restrlçiio du denwnd<t e que. pek1 rnenos cm linhas gerais. 
pare(.·em ter sidn l't)lncad<IS no justo meio-termo entre a explo
são e a esl<\gn:u;à(l, A e'\pansào da base correspondeu ao_ con
junto dn~ rrogramus de substituiç:Jo de importações de insu
mos büskos e de hens dt:: çapital. çujos resultados já se fize
ram notar nas estatisticas da importaçi'io." 

Para o Minbtro Sinwnsen. 
"suh~tituiçãn de ímpnrtaçôes é pmcesso que leva tempo, 

c que cnl'renta l'\mtra-rcaçõcs. A muturação dos projetos de 
nacinnali.rttÇàll de insurnos húsiço~. comroncntes e bens de 
L':lrital diminui a demand;t de importações. Mas o cresci
mento econômicn intenw e us altas externas de preços conspi· 
ram para o aumcnt11 das nossas despesas no exterior. Nessas 
l'llndiçõe~. devemo~ considc_rar hastante favor::ivcl a __ estugna· 
ç:}o das no~s:.t~ impMtaçllcs. desde 197-L na fuixa dos 1:?: a 
12.5 bilhüc~ Je dólares. e nos d:tr por satisfeilllS se susten
tarnws e~s:.l e:.tagn<lçih) pllr mitis alguns unos. 
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Acrescenta o Ministro Simonsen em sua conferência que: 

"O ajuste do balanço de pagamentos teria, assim, que 
provir do especial esforço de aumento das exportações. Esse 
aumento por outro lado, seria condição indispensável para 
viabilizar o crescimento da dívida externa, o qual seria inevi
tável por alguns anos, em funçãci dos níveiS do déficit em con
ta-corrente. 

Os resultados obtidos nos 1\timos anos são francamente 
animadores. Entre 1973 e 1977 conseguimos elevar nossas ex
portações de 18,3% ao ano, em média. Isso, apesar da fiaque
za dos mercados internacionais e da insistente propensão ao 
protecionismo nas nações industrializadas. Pode-se dizer que 
a primeira etapa do ajuste compreende do-is Ci6JeiíVoS:- O de 
eliminar o déficit comercial, que em 1974 chegara aos alar
mantes 4,6 biihões de dólares, e o de conter o crescimento da 
dívida externa líquida a percentagens inferiores às do aumen
to das exportações, 

Ambos os objetivos foram alcançados em 1977, com as 
exportações ao nível de 12,1 bilhões de dólares e com o_su
perâvit de 138 milhões de dólares. Além, do mais, as reservas 
internacionais chegaram ao final do ano ao nível Record de 
7,2 bilhões de dólares. 

Essa primeira etapa, todavia, não é a única que temos a 
cumprir, A curto prazo, d:CVemos desejar que a dívida: não 
cresça em ritmo superior ao das exportações. Num período 
subseqUente contudo, precisamos cogitar de dois outros obje~ 
ti vos: primeiro, Ode que chegamos a um }iriifte m-áximo da dí
vida, a partir do qual elã. tenda a descrescer. Isso só ocorrerá 
no momento em que o deficit em conta-corrente se tiver redu
zido ao montante de ingresso de investimentos diretos; segun~ 
do, o de que reduzamos substancialmente as restrições, fun
cionando num modelo de economia aberta, que não apenas 
importa o essencial, mas também numa componente de fácil 
compulsibilidade. O alcance desta última fase é extremamen
te desejável, por razões de segurança. 

Um país capaz de sustentar um balanço de pagamentos 
equilibrado, com boa margem de impOrtações de supérfluos é 
muito menos vulnerável às crises internacionais do que um 
outro que guarda suas divisas para só importãr o essencial. 
Pois, na hora da dificuldade, há o que contar sem maiores sa
crifícios da população. 

I! certo que essas duas etapas não podem ser classifica
das como objetivos de prazo curto. Mas elas são sufi..:iente
mente importantes para que a polftica de fomento às exporta
ções dure muito mais do que o a tua! processo de ajuste doba
lanço de pagamentos. 

Taticamente, o Governo não poderia escapar, no mo
mento, de uma política de intenso fomento--àS- exportações. 
Mas, essa política de fomento possui rafzes estruturais muito 
mais profundas, que não permitem a sua classificação em me
ra manobra tâtica: exigisse que ela se firme como ampla estra
tégia de longo prazo." 

Eis aí, algumas colocações que es.tão ao nosso alcance formular, 
reafirmando, uma vez mais, que não se pode conduzir a política eco
nómica por fórmulas maniqueístas. Não há nenhum modelo salva~ 
dor, nem milagroso, elaborado nos laboratórios da Oposição, que 
possa fugir às rígidas regras de princípios econômicos. Também é evi
dente que todo problema que se resolve nos obriga, num patamar 
mais ele"ado, a enfrentar novos problemas. Tudo indica, todavia, 
que a fase mais difícil de adaptação já passou e que os próximos 
anos, ainda que não voltem a representar épocas douradas da econo~ 
mia, serão contudo, menos difíceis do que os desta quadra em que vi
vemos. 

Esperamos, Sr. Presidente, que os conceitos por nós formula
dos, sejam vistos pelo eminente Senador Evelásio Vieira e que 
S. Ex~. caso possa, os refute. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jl>sé Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador H elvídio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do oradOr.) - Sr. PreSidenfe, Srs. 
Senadores: 

Na esteira da comunic:.~ção e do apelo há bem poucõ -foi-mula
dos pelo eminente Senador Mauro Benevides, desejo_ dizer a esta 
Casa que, a exemplo dos demais representantes nordestinos, também 
a mim o Presidente: do Banco do Nordeste, Professor Nilson 
Holanda, comunicou o envio, ao Banco Central do Brasil, do IV 
Plano de Expansão de Unidades Operadoras daquele estabelecimen~ 
to de crédito . 

. Hoje. pel:.1 manhã. procurei examinar um pouco da vida do 
Banco do Nordeste, sobretudo. das suas origens, e verifiquei, Sr. 
Presidente, que, talvez pelo acirrado das disputas políticas em 1951, 
ni:i.o foi pacíficu a tramitaçlio da Mensagem Presidencial n~ 363, por 
meio da qual o Executivo enviou projeto de lei destinado a criar o 
B:..mco do Nordeste do Brasil. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O SR. HELViDIO NUNES (ARENA- PI)- Pois não, nobre 
Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Pensei em dar um aparte 
ao nobre Senador Mauro Benevides, porque eu também recebi uma 
comunicação do Presidente do Barico do Nordeste. Esperei que 
V. Ex~ dissesse quantas agências vão ser abertas no Piauí, o aparte 
que ia dar - repito - é que, enquanto no Ceará e em PerriainbucO 
foram abertas cinco em cada Estado, na Bahia só foram quatro. De 
maneira que eu lamento; mas este é, indiscutivelmente, um esforço 
do Banco para a expansão da sua rede de carteiras de crédito. 

O SR. HELVÍDIO NUNES (ARENA - PI) - Muito obri
gado a V. Ex•, nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Wilson Gonç-alves (ARENA- CE)- V. Ex• permite __ um 
aparte? 

6 SR. HELV(DIO_NUNES _(ARENA- PI)- El! gostaria, 
antes de ser honrado com o aparte de V. Ex•, de dizer algumas pala
vras em relação ao aparte com que também me honrou o nobre 
SCnador Ruy Santos. 

f: que na pesquisa que hoje promovi encontrei, Sr. Presidente, 
entre aqueles que formaram. que muito combateram a favor da 
criação do Banco do Nordeste, o nome do nobre Senador Ruy 
Santos, se não me falha a memória como relator do projeto na 
Comis.~ão de Economia da Câmara dos Deputados. S. Ex~ defendeu 
a criação do Banco, e o fez em parecer na Comissão de Economia da 
Câmara dos Deputados. 

C o~ cedo o aparte ?-O nobre Senador Wilson Gonçalves. 

O Sr. Wilson Gonç-alves (ARENA- CE)- Eu apenas gostaria 
de manifestar, com a profunda admiração que tenho pelo nobre 
Senador R.uy Santos, a estranheza por S. Ex~ colocar o Cearã assim 
numa posição talvez indesejável, porque talvez S. Ex• entenda que 
nào se deva criar agi:nciu do Banco do Nordeste no Ceará. Alêm da 
minha estranheza, queria dizer a S. Ex• que o Estado do Cearã 
merece realmente essas providências, para fortalecer a sua economia, 
o seu desenvolvimento. E. rigorosamente, o Ceará é mais Nordeste 
do que a Bahia. Quando estudei geografia, a Bahia era Leste do 
Brasil e. quando foi fundada a SUDENE, a Bahia se transformou em 
Nordeste. E. <.:omo Nordeste, V. Ex•, que é autoridade no assUnto, 
sabe que. quanto aos incentiYos fiscais, ela tem levado quase tudo. t: 
só o que eu quería dizer a S. Ex~ 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Muito obri· 
gado pelu contribuição de V. E.x•. nobre Senador Wilson Gonçalves. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• que eu 
aceite a luva'? 
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O SR. HELV(DIO NUNES (ARENA- PI)- Pois nio. nobre 
Senador. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- O Ceará tem- uma queix3 
tremenda por ver a Bahia participando -do Polígono das Secas. Mas, 
quero dizer ao nobre Senador Wilson Gonçalves que o nosso desejo 
era o de não termos área seca. Mas, se as temos, estamos 
enquadn1dos na área da seca. E o Cearâ tanto se benefiCia do Banco 
do Nordeste. que é a sede desse banco: e deu também o seu primeiro 
Presidente, se não me falha a memória, o saudoso e brilhante 
Deputad(1 Raul Barbosa. E vem o Banco do Nordeste, no Ceará, 
propiciando, possivelmente por estar mais perto, maior assistência 
aos cearenses que aos baianos. 

O Sr. Wilson Gon<;alves (ARENA- CE)- Permite V. Ex'- um 
aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Veja V. Ex•. 
Sr. Presidente, vejam V. Ex's, Srs. Senadores, que atê nesta Casa a 
Bahia e o Ceará procuram desapropriar o Piaut. Ainda assim, com 
muita honra, concedo mais um aparte ao nobre Senador Wilson 
Gonçalves. 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA - CE) - Queria dizer, 
aproveitando o aparte do nobre SenadQr Ruy Santos, que veja-se 
como, realmente, o ~a_rá é diferente da Bahia: S. Ex'- diz que hâ um 
fragmento da área seca na Bahia c ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Fragmento não, uma 
grande área! 

O Sr. Wilson Gon~alvcs (ARENA - CE) - ... conse
qüentemente, des.ejaria que lá não houvesse essa área seca, quando 
nós. do Ceará desejaríamos que o Estado fosse todo molhado, fosse 
todo fértiL Vê V. Ex• que, realmente, ê diferente. Quanto ao Banco 
do Nordeste, cuja sede é em Fortaleza, isso foi uma luta da nossa 
Bancada Federal. ao tempo da criação do banco, porque o projeto 
enviado pelo então Presidente Getúlio Vargas ao Congresso, não 
determinava qual a sede. E o Ceará, na disputa legítima entre todos 
os Estados do Nordeste. mereceu da maioria da Câmara Federal- e 
para isto contou com a Bancada Mineira e a Bancada do Rio Grande 
do Sul - gra'ças ao prestígio de Flores da Cunha, que foi Deputado 
pelo Ceará na época anterior a 1930. Mas, como vê, apesar do Ceará 
ser a sede do Banco do Nordeste, o primeiro Presidente do Banco do 
Nordeste foi um baiano. 

O SR. HELV(DIO NUI'ES (ARENA- PI)- Mais uma vez 
agradeço penhoradO a colaboração trazida a esta despretensiosa 
comunicação pelos eminentes Senadores Ruy Santos e Wilson· 
Gonçalves. 

Agora, Sr. Presidente, retomo o fio das minhas consfdera_ç_ões. ~ 
que na pe.~quisa rápida. ligeira, hoje levada a efeito, verifiquei" que, 
curiosa e paradoxalmente, um dos homens que mais combateram a 
criação do Banco do ~ardeste no Congresso Nacional _fpi exatamen
te um dos mais eminentes baianos, o sempre lembrado e querido, en
tão Deputado Alio mar Baleeiro. 

Recolhi. de um dos seus brilhantes discursos, essa preciosidade. 

"Nada aconselha a criação desse Banco que, num país 
com os nossos antecedentes. com os nossos víciOs e fraque
zas. tende. inevitavelmente, sobretudo num governo como o 
atual, a transformar-se numa fonte de empregos, de prêmio 
às dedicações partidárias, enfim, em armas de corrupção e 
desmoralização. Isso é o que, provavelmente, vai ser o Banco 
do Nordeste." 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais de vinte e cinco anos 
decorridos. feliLmcnte, e nãQ __ sc verificou o vaticínio do imortal 
baiano que. se às vezes, na tribuna parlamentar,levava ao paroxismo 
seu combate ao Governo. no Supremo Tribunal Federal foi, mais tar
de. modelo de virtudes. modelo de sabcdoriajuridica. 

Certo é que o Banco do Nordeste. com agências instaladas em 
operação em todos os Estados nordestinos. ao longo de sua existên
cia. vem prestando os mais assinalados serviços ao crescimento e ao 
desenvolvimento daquela região. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HEL\'(DIO NUNES (ARENA - PI) - Com todo o 
prazer, nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - As razões de Aliorr.ar 
Baleeiro foram as de um finanCista- ortodoxo~-Mas, estou certo que, 
no fim da sua vida, como bom baiano, Aliomar Baleeiro viria a pro
clamar os excelentes serviços prC$tados ao Nordeste e ao Leste, para 
atender a ponderação do nobre Senador Wilson Gonçalves no que 
toca à Bahia, com a obra ali realizada. 

O SR. HELV[OIO NUNES (ARENA- PI)- Mais uma vez 
agradeço a colaboraçi.io do nobre Senador Ruy Santos, esclarecendo 
que tive o cuidado de declarar que, a título de curiosidade, aqui 
revelava o pensamento. à época, do eminente professor baiano. 

Nu sua política de aprimoramento no desempenho e, sobretudo, 
de ampliação de agências de modo a poder servir mais e melhormen
te à clientela nordestina, o BNB elaborou e remeteu à análise do Ban
co Central - como já foi dito nesta Casa na tarde de hoje, e mais 
uma vez repito. pelo eminente Senador Mauro Benevides- o IV Pla
no de Expansão de Unidades Operadoras, cuja primeira fase prevê a 
instalação de dezenas de novas agências no Nordeste e, de modo par
ticular. três no meu Estado do Piauí, nas Cidades de Água Branca, 
Corrente e Campo Maior. 

E evidente que, <10 lado das existentes nas Cidades de Teresina, 
Parnaíba, Picos, Oeiras, Floriano, Valença do Piauí e São Raimundo 
Nonato, as unidades a serem criadas a curto e médio prazos significa
rão substancial ajuda no processo de aceleração da economia 
piauiense. 

Eis as razões pelas quais, Sr. Presidente e Srs. Semi.dores, quero, 
nesta oportunidade, juntar, ao formulado pelo eminente Senador 
Mauro Bcnevides. tambêm o meu apelo ao Banco Central, de modo 
especial ao Conselho Monetário Nacional que irâ reunir-se na tarde 
de hoje, a fim de que aprove o IV Plano de Expansão, consubstancia
do na proposta do IV Plano do Banco do Nordeste do Brasil, ofereci
da àqueles. órgãos. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI)- Tem V. Ex• a 
palavra, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Helví
dio Nunes. V. Ex~ faz muito bem em reiterar o apelo que pretendi fa
zer no início da sessão de hoje, para que o Conselho Monetãrio Na
cional venha a aprovar o Plano de Expansão de Unidades Operado
ras do Banco do Nordeste. Em toda a nossa região, no Cearâ, Piauí, 
e Pernambuco. há, realmente, essa expectativa para a implantação 
dessas novas unidade..<; desenvolvimentistas. V. Ex'- sabe que o Con
selho Monetârio Nacional, estribado em pareceres do Banco Cen
tral, tem, de certa forma, criado obstáculos à instalação de novas 
agências bancárias em nossa região. Posso citar, por exemplo, a 
Caixa Econômica Federal. que, há cerca de três anos, salvo_engano, 
postula a instalação, no Ceará, de dez agências em cidades que são 
como que pólos de desenvolvimento do interior ccarense. Lamen
tavelmente. até hoje, apesar de pela Presidência-da Caixa ter passado 
um cearense. Sr. Humberto Barreto, o fato é que essas agências não 
foram instaladas, criando como que uma insatisfação no seio das co
munidades daquelas cidades que seriam beneficiadas com a medida. 
Vindo V. Ex~ hoje à tribuna, com o prestígio da sua autoridade de 
Vice-Líder da Bancada arenista, reivindicando a aprovação do IV 
Plano de Expansão do Banco do Nordeste, quem sabe se a nossa re
gião não será. realmente, beneficiada com a instalação dessas unida-
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des do Banco do Nordeste do Brasil. Portanto, minhas congratula
ções a V. Ex• e os votos para que sua solicitação seja, afinal, acolhi
da pelo Conselho Monetário Nacional, que se reúne às 17 horas de 
hoje, aqui em Brasília. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI) - Muito grato 
pela participação de V. Ex'. nobre Senador Mauro Benevides. Estou 
de inteiro acordo com as colocações feitas por V. Ex•, mesmo 
p0rque, <linda na semana passada, o Presidente da Caixa Económica 
Federal aqui esteve, com seus principais Diretores, e deixou explícito 
que é imprescindível, imperioso, para que a Caixa Económica Fe
deral mais se desenvolva, lhe seja concedida autorização para abertu
ra de várias agências no interior do nosso Pais. 

O que não compreendo, Sr. Presidente, é essa posição contrãria 
à criação de agências bancárias, sobretudo nas áreas mais carentes, 
como o Nordeste do Brasil, porque todos nós sabemos da ação 
extraordinária, revitalizadora, pioneira até, das agências do Banco 
do Brasil e do Banco do Nordeste, quando instaladas, implantadas 
nos mais distantes municípios do interior nordestino. 

Sr. Presidente, Srs.. Senadores, encerrando estas considerações e 
agradecendo mais uma vez a contribuição do nobre Senadci"f Mauro 
Benevides, reitero o apelo ao Conselho Monetário Nacional, para 
que dê a autorização necessária c imprescindível a que o Banco do 
Nordeste cumpra o seu programa de exapansão de agências no Nor
deste brasileiro. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard- José Sarney- Agenor Maria- Dinarte Ma

riz- Jessé Freire- Gilvan Rochõ3- Dirceu Cardoso- João Cal~ 
mon - Benjamim Farah - Hugo Ramos - Nelson Carneiro -
Franco Montoro - Orestes Quércia - Accioly Filho - ·Mattos 
Leão- Lenoir Vargas- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

O item I da pauta está em fase d..! votação. 
Dependem, ainda, de votação, os requerimentos referentes aos 

intens n~"s 3, 4 e 5 da Ordem do Dia. Sendo evidente, em pfenârio, a 
falta de quorom para deliberação, a Presidência declara adiadas as 
matérias constantes dos itens em referência. 

São os seguintes os irens que ficam adiados.· 

-1-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n<? 237, de 1976. do Senhor Senador Itamilr Franco, que diSpõe sO~ 
bre o ensino obrigatório, em todos os cursos jurídicos do País, da dis
ciplina "Direitos Humanos Fundamentais", tendo 

PARECERES, sob n"!i 405, 406 e 751, de 1977, das ComissõeS: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici~ 

da de; 
-de Educação e Cultura- 19 pronunciamento: favorável, com 

voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Otto Lehmann; 29 pronunciamento 
(reexamc solicitudo em Plenário): contrário, com voto vencido dos 
Senhores Senadores Evelásio Vieira e Adalberto Sena. 

-2-

Discussão, em turno único, do PrOjeto de Lei da Câmara n~ I, 
de 1977 (n" 2.320-AJ74, nã oilgem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que regula a locação predial urbana, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n\l 777, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição c Justiça, favorável <iO Projeto, com as emen

das que apresenta de n<?s I a 12-CCJ, com voto vencido, em separa
do, do Senhor Senador Otto Lchmann, dependendo da votação do 

Requerimento n_<;> 61, de 1978, de adiamento da discussão, para 
rcexame da Comissão de Constituição e Justiça. 

-3-

Dis~.;ussào, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n~' 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a exi~ 
gência do _período de carência para concessão, pelo INPS, de ber<>;fí~ 

_cios em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do segura
do, Lendo 

PARECERES, sob n9s 465 e 466, de 1977, das COmissões: 
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade e, no mérito, favorável; e 
- de Legislação Social, contrário, dependendo d.? votação do 

Requerimento n<;> 77, de 1978, de adiamento da discussão para reexa
me da Comissão de Legislação Social. 

-4-

Discu.~sào. em primeiro turno (apreciação preliminar da consti~ 
tucionulidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 144, de 1977, do Senhor Se
nador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determi
nar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e mi
litar da União, e dá outras providências, terido 

·PARECER. sob n<? 940, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri

dicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carnei
ro--e Cunhu Lima, dependendo da votação do Requerimento n~> 59, 
de l ()78. de udiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Submeto ao Plenário o 
item 2, que ln depende de votação: 

Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei da Cãmai-a n<? -I t l, de 1976 (nl' 1 :soo
B, de 1975, na Casa de origem), que acrescenta e altera dispo
sitivos no Decreto-lei nl' 762, de 14 de agosto de 196g, que 
"autoriza o funcionamento da Universidade de Uberlândia", 
e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n\l 170, de 1978, da Comissão: 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o SubStitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, é o substitutivo dado como definitiva~ 

mente aprovado, nos termos do art. 318 do Regimento Interno. 

A miltéria volta à Câmara dos Deputados. 
E o seguinte o .whstitutii'O aprm'ado.· 

SUBSTITUTIVO 

Redação do tencido, para o turno suplementar, do Substi
tutivo do Senado ~o Projeto de Lei da Câmara n" 111, de 1976 
(n"9 1.500~8/75, na Casa de origem). 

Substitua-se o Projeto pelo seguinte: 

Acrescenta c aUera dispositívos no Decreto-lei n~' 762, de 
14 de agos.to de 1969, que "autoriza o funcionamento da Uni
versidade de Uberlândia", e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }<? A Universidade de Uberlândia, autorizada a funcionar 
pelo Decreto-lei n<? 762, de 14 de agosto de 1969, passa a denominar
se Universidade federal de Uberlândia, com sede na Cidade de Uber
lándia. Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único. A Universidade é uma fundação, com per
sonalidade jurídica de direito privado e gozarâ de autonomia nos ter
mos da legisbçào federal e .de seu estatuto. 
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Arl. 2<1 Além das modificações introduzidas no art. ]9 e seu§ 
1<1. os dispositivos do Decreto-lei n<1 762, de 14 de agosto de 1969, 
adiante indicados, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. Jl' Integrarão a Universidade de Uberlândia, ini
cialmente. as seguintes unidades: 

I - Faculdade Federal de Engenharia (lei n'i' 3.864-A, 
de 24 de janeiro de 1961: Lei n'i' 4.170, de 5 de dezembro de 
1962 e Decreto-lei n'i' 379, de 23 de dezembro de 1968); 

II - Faculdade de Direito de Uberlândía (Decretos 
n~s 47.732. de 2 de fevereiro de 1%0: e 52.831, de 14 de no
vembro de 1963): 

lll - Faculdade de Ciências Econômicas de Uberlândia 
(Decretos nos 1.842. de 5 de dezembro de 1962; 59.447, de 3 
de novembro de 1966. e 58.656. de 16 de junho de 1966): 

IV- F;.~culdade de Filosofi;.~, Ciências e Letras-de Uher
lãndia (Decretos n<1s 47.736, de 2 de fevereiro de 1960, 
e 53.447. de 2J dcj<tneiro de 1964): 

V - Conservatório Musical de Uberlàndia (Decreto 
n<1 61.47Q.de5deoutuhrode 1!)67). 

§ ]9 As unidades de que truta este artigo e seus§§ 21' e J'i' 
com vistas à cstruturuç:.io da Unidade nos moldes preconiza~ 
dos pel<l legi!;laçào do ensino, poderão ser objeto de fusão, 
dcfodobramentú. transformação e extinçilo, conforme se 
dispu~er no e.<;tatuto c no decreto que o aprovar. 

§ 2"' A Es<..:ola de Medicina e CifU.rgiu de Uberlândia de~ 
verá integrar a Universidade Federal de Uberlândia, assim 
que venha a ser legalmente reconhecida (Decreto n9 62.261, 
de 14 de fevereiro de 1968). 

§ 3? Pür deliberação do Conselho Universitário, a 
Universidade poderú promover a criação de novas unidades, 
respeitado o disposto na Lei n"' 5.540, de 28 de novembro de 
1%8. 

Art. -l~ O patrimõnil) da Universidade Federal de 
Uberlãndia será constituidll: 

I- Do acervo de bens c direitos da~ unidades de que tra
tam os inciso I a V do artigo anterior c seu§ 2'i'; 

11 - Pelos bens e direitos que for:.~m incorporados em 
virtude de at~) dos p~)deres públicm; ou que a Universidade 
aceitar. oriundüs de doação ou legado: 

lll - Pelos bcn~ e direitos que a Universidade vier a 
udotar; 

IV - Pelos saldos dos exercícios financeiroS-ailü!ríores. 
Art. 59 Sào recursos linam:ciros da Universidade Fe~ 

dera! de Uherlúndiu: 
I - Dotaçi:io que lhe f<Jr anualmente consignada no Or

çamento da Uníào: 
- Doa~,:ões_, auxílios c subvenções que lhe venham a ser 

feitl)S ou <..:oncedidm~ pela União, Estados e Municípios ou 
por quaisquer entidades púhlicas ou privadas; 

III - Remuneração de serviços prestados a entidades 
públicas ou partiCülares. mediante convênio o_u contratos es-
pecíficos: -

IV - T:txa:-.. emolumento:» e anuidades que forem fixa
dos pelo Conselho Diretor, com observância da legiSlação es
pecíli{.·a S()hrc: a matCria: 

V - Resultad~) das opcmçõcs de crédito e juros bancá-
rio~: 

V I- Receitas eventuais. 
Art. 6" Serão trunsfcridos à Universidade Federal de 

Uberhindia a totalidade dos bens patrimoniais das institU.í
ções incorporadas nos termos deste Dicreto~JeL. 

Par{Lg:rafo único. O Ministério da Educação e Cultura 
adot.lr(l a~ mcdidus administrativas necessárias à integração 
dos bcn~ patrimoniais .previstos neste artifW, pnwidenciando, 
inclusive. a transcriç~1u, nll Cartório competente, das respecti
vas escrituras de doação, comodato ou cessão:-· 

Art. )'i' A Universidade Federal de Uberlândia prestará con
tas de sua ge.<>tào financeira tiO Tribunal de Contas da União e quan
do receber dotações. subvenções ou auxílios dos Estados e Municf~ 
pios. obedecerá à legi:'.luçào destes na comprovação das d~pesas efe
tuadas. 

Art. 4'-' Fi..:um resguardados os direitos e vantagens dos profes
sores, auxiliares de ensino e demais servidores que, à data da promul
gação do Decreto-lei n9 76?.. de 14 de agosto de 1969, prestavam ser
viços à Fao.:uldadc Federal de Engenharia, os quais comporão Qua
dro Suplementur da Universidade, continuando a ser regidos pela le
gislação federal, salvo o direito de opção para o regime da Consolida
ção das_ Leis do Trabalho (Cl T). 

Parág:mfo único. A critério da Universidade, poderão os pro
fessores e servidores das demais unidades incorporadas ser aproveita
dos. respeitando-se-lhes os direitos e vantagens adquiridOs. 

Art. .5"' O reitor e o vice-reitor da Universidade Federal de 
Ubcrlündi<L. ohcdecidas as disposições do art. 16 e parágrafos da Lei 
n<:> .5.540. de ?.8 de novembro de 1968, serão nomeados pelo Presiden
te da República. 

Parágrafo único. Nu forma do estatuto, ao reitor incumbe diri~ 
gir todas as atividades da Universidade, executando a política geral 
da instituição cm cumprimento Us deliberações do conselho diretor e 
representar a Universidade em juízo ou fOra dele. 

Art. ó"' A Universidade gozará de imunidade prevista no 
arl. 19, inciso III. alínea e, da Constituição Federal, ficando isenta, 
tamb~m. de contribuições parafíscais (inclusive as da Previdência So
cial, parte do empregador). 

Art. 7"' o~ hcns c direitos da Universidade serão utilizados ou 
aplicado~ exclusivamente para a consecução de seus objetivos, não 
podendo ser alienados os imóveis e os bens que forem gravados de 
inalienabilidade. sem pr~via autorização, obedecidas, também, as dis
posições d<l Lei n'.' 6.1 ?.0, de 15 de outubro de 1974. 

Parf1g:rafo único. No caso de extinguir-se a Universidade-, os 
bcn~ que lhe fnrem cedidos, dados em comodato, ou doados com a 
dúusula de in<~licntthilidade. reverterão aos seus respectivos ceden-' 
tcs. comodantes ou doadlJres. e os demais serão incorporados ao pa
trimônio da Unillo. 

ArL. g., Os cursos ministrados pelas unidades incorporadaS à 
Universidade a esta se integram definitivamente, não se desvinculan
do mesmo na ocorrência d•t hipótese prevista no parágrafo único do 
artigo anterior. 

Art. IJ'.' Os <ttuais estatutos da Fundação e da Universidade 
ag:lutinar-se-ào u nm de se <tdaptarem, no prazo máximo de 60 (ses
senta dias). às disposições desta Lei e das normas do ensino em vigor. 

A rL. H'. E~ta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. II. Revog:um-se o Decreto-lei n9 1.275, de i"' de junho 

de i l)7J. c úemi1is disp(JSiçôes cm contrário. 

O SR. PRESIOENTE {Jo~ê Lindoso)- Está esgotada a maté
riu con;;tantc da Ordem do Dia. 

Hú oradnr inscrito. 
Con<..:cdo u palavra all nnhre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOllRI\'AL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte di~r.::urso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

~ Pela Portaria Mini~tcrial n"' 186, de 10 de março deste ano, os 
Ministros da Educação c Cultura e da Previdência e Assistência So
cial, Srs. Ney Braga e Luiz Gonzaga do Nascimento e -Silva, aprova
rum in:-.truçôe~ que regerão os programas do M EC e MPAS para a 
educação e o atendimento a excepcionais. 

Trata-se de medida da maior significação, traduzindo o empe
nho do Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel de somares
forços c recursos para <1 melhor c maís frutífera solução dos pro
h!t::mas 4Lh.! afetam ll~exccpcionais. 

1\ portaria mcndonnda é fruto de longos estudos. em que sele
vou cm r.::ont:\ a expcriêncitl hrasileira no trato de problema tão 
Uclk<tdll c humano. Fi.xa o ato interminis.terial os Objetivos Gerais 
da açt10 tl ser cxc<.:utada. define c delimita a clientela dos vários pro-
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g:ruma~ g:lwcrnamcntais pnra os excepcionais, Trat:.l do diagnóstico e 
encaminhamento e do atendimento voc:.lcional dos assistidos, bem 
como de seu utendimento médico~~ocial e de sua reabilitação. 

A porturia a que nludimos representa grande esforço de raciona· 
lizar. dinumizar c intensificar a as~istênci~_<!O excepcional, tratando 
do suporte técnico~financeiro dos programas e da sua supervisão e 
controle. 

É sem dúvida. medid:.1 du máximu import:.i.nCíU, que implica em 
ampla mudança da política assistencial aos milhões de excepcio· 
nais existentes no Brasil. visundo proporcionar~lhes tudo o de que 
neces..o.;ita. inclusive re<\bilitando~o~ para a vida normal em sociedade. 

Dada a signilicaç~o da porturi~t assinada pelos Ministros da 
Educaç~l) e Cultura e da Previdência e Assistência Social, entende~ 
mos deve seu texto cunstar _d~ nossos An~is, para o que peço seja 
considerado parte integrnnte deste pronunciamento a íntegra claque~ 
le ato de dois Ministros que têm realizado ingentes esforços no e:stu~ 
do c na soluy1o de nossos grandes. problemas sociais. 

Cong:ratulu-mc com os Ministros Ney Braga e Luiz Gonzaga do 
Nascimento e_ Silva. que tanto têm feito pela melhoria de vida do po· 
vu brasileiro c. especialmente, pelos desamparados e menos favoreci· 
dos. (Muito hem! Palma~.~ 

DOCL'MENTO A Qt'E SE REFERE O SR. LOURlVAL BAP
TISTA EM SEU DISCURSO: 

MINISTI':RIO DA EDliCAÇÀO E CULTURA 
ASSESSORIA PARLAMENTAR 

Esplanada dos Ministérios- Bloco L- 99 ANDAR- Sala 907 

MINISTI':RIO DA EDliCAÇÀO F. CULTURA E MINISTI':RIO 
DA PREVIDI':NCIA E ASSISTI':NC!A SOCIAL REGULAM AJU

DA A EXCEPCIONAIS 

Os Ministros Ney Braga e Nascimento e Silva assinaram a 
Portaria Ministerial n9 186, de 10 de março del978, aprovando a 
reg_ulamentaqào de portaria de agosto de 1977 sobre os programas 
do_ MEC e do MPAS. para a educação e o atendimento a~xcepcio~ 
nm~. 

f: a seguinte a integra da Portaria n~' 186:-

CAPITULO I 
Dos Objetivos Gerais 

Art. !<1 O plancjamento e a implementação de programas de 
atendimento a excepcionais, a cargo do Ministério da Educaçã_o e 
Cultura- MEC, e do Ministério da Previdência e Assistência Social 
- M PAS. devcrào ser orientadas para o alcance dos seguintes objeti
vosgerais: 

I. Ampliar oportunidades de atendimento especializado, de 
natureza médico~psicossocial e educacional para excepcionais, a "fim 
de possibilitar sua inte&!ruçào social. 

11. Prevenir deliciências ou minimizar os efeitoS daquelas já 
instaladas, mediante- processo de diagnóstico e atendimento precoce. 

111, Propiciar continuidade de atendimento a excepcionais, atra~ 
vês da ofertt~ de serviços especializados de reabilita,ção e educação, 
diversificados e adaptados àc; etapas evolutivas e categorias de excep
cionais. viJ>ando à sua recuperação, auto·realização, qualificação pa
ra o trabalho e preparo para o exercfcio consciente da cidadania. 

IV. Garantir padrão mínimo de qualidade nos serviços especia
lizados. adotando~se. dentre outras medidas, a fixação de critérios 
qualitt~tivos para concessão de subsídios às agências executoras, 
incentivos às inovações que aumentem a eficiência e eficácia do aten
dimento, e mecanismos permanentes de supervisão e controle. 

V. Possibilitar atendimento integral ao excepcional, adotando~ 
se mecanismos de açà_o integrada em termos das vârias áreas de atua~ 
ção do MEC c do MPAS e das iniciativas pública e particular, pelo 
enfoquc intra e intcr·sistêmico. 

CAPITULO II 
D~ definição e delimitação da clientela 

Art. 2\' S::lo considerados como dientela: 
I. Dos serviços cspeciali~:ados de natureza educacional presta· 

d{~:-. por órg:ill~S ou entidades. púhlicas ou privadas, assistidos têcnica 
ejou finnnceimmcntc pelo M EC. através doJ Centro Nacional de 
Educação Espct.:i:ll- CENESP, os excepcíonaís de diversas catego· 
rias c tipos que. tcnd(l sido ou não suhrnctidos a tratamento de rea
bilitaçiio. apresentem condições pessot~is necessárias à sua aceitação 
r.:omo hcndiciários dos sistemas de ensino, via regular, supletiva 
ejou especiali;ada. 

11. Dos serviços especil1li~:ados de reabilitação da Fur!d:.lçào Le~ 
g:iào Bn1sileira Jc Assistência (LB/\) do MPAS, os portadores de 
dcfidêndu físka cjou psfquica, congénita-oU adquirida dentro da fai~ 
xa ctl1ria limitudu pelo final do desenvolvimento, persistente, não 
evolutiva. que apresentem conjunto de <~Iterações provocadas por 
incapacidade, gerando desvio dos padrões médios, sem prejudicar o 
<llcance da meta mínima de reabilitação. 

111. Dos serviços de saúde da Previdência Social os excepcio~ 
n:1is. cujn gravidade da patologia impossibilite o alcance dt~ meta mí· 
nima de reabilitação, necessitando. por isso, de assistência especia~ 
liz:1da. 

IV. Dt)S serviços de reabilitação profissional do INPSjMPAS. 
os excepcionais jll incorporados <to mercado de trabalho que, na 
condição de segurados. ncces.siturem de atendimento especializado. 

Pm:íg:r.:1fo únir.:o. Define-se comn meta mínima•de reabilitação 
a capacidade de atingir independência parcial ou total para o exerci· 
t.:io de ativid;.1Jcs da vid;.l diúria, ou de beneficiar~se dos recursos da 
educação especinl, de que resulte nível accit::ível de recuperação ou de 
integração social, 

Art. J'>' O <llendimento educacional, numa linha de ação 
preventiva e corretiva, será organizado para as seguintes categorias e 
tipos de excepcionais: 

1. Deficientes mentais educ:íve-ís: alunos que. embora possuam 
grau de inteligência abaixo da média~ possam ser alfabetizados, 
~cguíndo progmma curricular adaptado às suas condições pessoais, 
alcançando ajustamento social e ocupacional e, na idade adulta, 
independência econômica parcial ou total. 

11. Deficientes mentais trein::íveis: alunos que não se alfabeti
zam nem adquirem independência completa em seu ajustamento so
cial e ocupacional. podendo. contudo, desenvolver habilidade.<; neces· 
súrias aos cuidados pessoais, tornando~se úteis no lar, no trabalho e 
na Ctlmunidadc. 

li(, Cegos: :1lunos que apresentem perda total ou resíduo míni
mo de vis~o. necessitando de método Bmille como meio de leitura e 
escrita cjou outros mêtodos, recursos didáticos e equipamentos 
especiais para sua educação. 

IV. Portadores de visão subnormaf: alunos que possuam resí~ 
duos visuais em grau que lhes permita ler textos impressOs a tinta, 
desde que se empreguem recursos didáticos e equipamentos especiaís 
para sLnl educação. excluindo as deficiências facifmente corrigíd-as pe· 
lo uso adequado de lentes. -

V. Surdos: alunos que apresentem perda de audição em grau 
que impeça a percepção· da voz humana, necessitando de métodos, 
recursos didfltkos e equipamentos especiais para aquisícão, correcão 
e desenvolvimento da fala e da lingut~gem. 

VI. Parcialmente surdos: alunos que, embora com perda de 
audição. possam perceber a voz humana, apresentando dificuldades 
de compreensão da mensagem e de expressão oral, necessitando de 
métodos. recursos didáticos e equipamentos especiais para correçào 
c dc.o;en-volvimento da fala e da linguagem. 

VIl. Deftcientes físicos: alunos portadores de alterações 
musculures. ortopédict~s, articulares e neurológicas, necessitando de 
método~. recursos didátiCos e equipamentos C:speciais para sua educa~ 
ção. 

VIII. Portadores de deficiência múltipla: alunos que apresen~ 
tem deficiência em âreas diferentes, necessitando de mé:todos, recur· 
sos didáticos e equipamentoS especiais para sllã-educaçào. 
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lX. Portadores de problemas de conduta: alunos que apresen
tem acentuado desvio de comportumento emocional e social, ocasio
nando problemas em seu desenvolvimento e na aprendizagem esco
lar, necessitando de atendimento especializado. 

X. Superdotados ou talentosos: alunos que apresentem notável 
-desempenho ejou elevada potencialidade nos seguintes aspectos 
isolados ou combinados: capacidade intelectual, aptidão acadêmica, 
pensamento criador, capacidade _de liderança, talento especial para 
artes, habilidade psicomotora, necessitando de atendimento educa
cional adequado. 

Art. 41' Os serviços especializados de responsabilidade da LBA 
deverão prover atendimento aos excepcionais classificados nos 
seguintes grupos-diagnóstico: 

I. Grupo I - portadores de deficiência física de causa neuro~ 
patológica central ou periférica, de natureza não progressivaj 
associada ou não à deficiência mental, incluindo-se também, neste 
grupo, para tratamento precoce, as crianças de alto risco, para as 
quais está indicada ob~ervaçào armada. 

II. Grupo 11- portadores de deficiência mental, qUe v~ria de 
leve a moderada, associada ou não a uma deficiênciã _tisica, não 
paralítica. que afete, simultaneamente, a capacidade intelecÚva e a 
performance motora. 

III. Grupo III - portadores de distúrbios de comporta-
mento, de causa psico~patológica central ou de perturbações da psi
comotricidade, que afetam a capacidade de falar, a capacidade de 
aprendizagem ejou o relacionamento social e afetívo. -

IV. Grupo IV - portadores de deficiência física, relacionada 
com uma afecção muscular, articular ou com alterações ortopédicas. 

V. Grupo V - portadores de deficiência auditiva ou visual, 
parcial ou total, associada ou não a qualquer das outras deficiências 
mencionadas nos GrUpos li, III e IV, incluindo-se também,- neste 
grupo, para tratamento precoce, as crianças de alto risco, com 
diagnóstico de deficiência sensorial já firmado. 

CAPITULO III 
Do Diagnóstico e Encaminhamento 

Art. 51' O encaminhamento de excepcionais para atendimento 
especializado deverá ser feito -com base em diagnóstico, compreen
dendo a avaliação das condições físicas, mentais, psicossociais: e -ectu::
cacionais do excepcioilãi, visando a estabelecer prognóstico e pro-
gramação terapêutica e/ ou educacional. --

§ fi' O diagnóstico da excepcionalidade deverá ser feito o mais 
cedo possível, por equipe interprofíssional especialízadã, que reali
zará avaliação global do excepcional, utilizando procedimentos e ins
trumentos das áreas bio-médica, psicossocial e pedagógica, que 
ofereçam garantia de rigor científico e adequabilidade. 

§ 29 O diagnóStico pi:t.ra encaminhamento ao sistema edu
cacional deverá ser feito, sempre que possível, em serviços especiali
zados da LBA/MPAS, ou, onde não os houver, aproveitando-se os 
recursos de natureza médico-psicossiat e educacional oferecidos pela 
comunidade. 

§ 311 O diagnóstico para encaminhamento ao sistema de 
reabilitação deverá ser feito através dos serviços especializados da 
LBA/MPAS, organizados de modo a permitir oferta adequada à 
demanda da clientela. 

§ 41' O encaminhamento a serviços de saúde da Previdência 
Social, bem como aos serviços de reabilitação profissional do INPS 
obdecerá às normas vigentes. 

CAPITULO IV 
Do Atendimento Educacional 

Art. 69 Competirá ao MEC, através do CENESP, em ação in~ 
tcgrada com outros órgãos do setor educação, das diversas órbitas 
administrativas, planejar, coordenar e promover o desl!nvolvimento 
da educação especial em todo o território nacional ampliando as 
oportunidades de atendimento educacional para excepcionais, em 

estabelecimentos dos sistemas de ensino, desde o período pré-escolar 
até o ensino superior, visando a sua progressiva participação social. 

Art. 7'~ O atendimentO educacional tem por objetivo geral pro~ 
porcionar ao educando excepcional a formação necessária ao desen
volvimento de suas potencialidades como fator de auto-realização, 
qualíficação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da 
cidadania. 

Art. 8~ O atendimento educacional será prestado: 
I. Em estabelecimentos dos sistemas de ensino, via regular, 

para exCepcionais de diversas_ categorias e tipos que apresentam 
nível de pronditão indispensável à sua participação no procesSo de 
aPrendizagem escolar e adaptação social. 

II. Em cursos e exames do ensino supletivo, adaptados para 
excepcionais que apresentem condições básicas para se beneficiarem 
das diversas modalidades desse tipo de ensino. 

III. Em instituições especializadas, para os excepcionais que, 
por suas condições pessoais, tipo e grau de deficiência; não possam 
receber atendimento educacional adequado em estabelecimentos do 
sistema de ensino, via regUlar ou supletiva. 

IV. Simultaneamente, nos sistemas de ensino via regular ou su
pletiVa, e em instituições especia,Iizadas de natureza educacional, 
para excepcionais de diversas categorias e tipos que necessitem de 
atendimento complementar, em caráter temporário, que, dado seu 
nível- de especialização, só possa ser oferecido em instituições 
especializadas. 

Art. 91' O atendimento nos sistemas de ensino, via regular ou 
supletiva, poderá ser feito em classe comuns ou classes espeCiais 
oferecendo-se diferentes modalidades. 

I. Serão integrados em classe comum dos sistemas de ensino os 
excepcionais que tiverem condições de desenvolver atividades curri
culares programadas com nível de aproveitamento satisfatóríà, com
patível com suas possibilidades, 

- li. Serão encaminhados às classes especiais de escolas comuns 
os excepcionais cujo grau ou tipo-de deficiência não permita stiá in
tegração em classes regulares, promovendo~se, nesse caso, a re;~.li

zação de maior número possível de atividades conjuntas com alunos 
normais. 

§ 1 <i> Para excepcionais em classes comuns ou classes espeéiais 
será oferecido, na medida do possível e sempre que necessário, 
atendimento complementar individual ou em -grupo, sob orienta~ãO 
de professor especializado em salas providas de recursos, devida
mente instalados_ e equipados. 

§ 29 Para atendimento a excepcionais, sempre que houver 
possibilidade, o professor de classe comum deverá receber orienta
ção de professor consultor e dispor de_ recursos didáticos e materiaiS 
especializados. 

§ 39 Sempre que possível, as classes especiais- deve[ão Ser 
orientadas por professor especializado e contar com instalações e 
equipamentos adequados ao desenvolvimento de atividade de currí
culo adaptado à categoria da excepcionalidade. 

Art. 10. Aos excepcionais que, por residirem em comunidades 
carentes de pessoal docente especializado ou estiverem temporâria 
ou definitivamente impossibilitados de freqUentar escolas, poderá ser 
oferecido. atendimento especial, individual ou em grupo, por pro
fessor ou equipe itinerante. 

Parágrafo umco Para excepcionais que não possam 
prosseguir até o ensino do 29 grau, deverão ser organizadas modali
dades de ensino profissionalizante adaptadas às suas co.ndiçôes 
especiais. 

Art. 1 t. O atendimento educacional em instituições 6>peciali
zadas visarâ a habilitar o excepcional para ingresso no sistema regu
lar de ensino, a complementar o atendimento prestado no ensin-o re
gular e, para os excepcioriais cujas condições pessoais impeçam sua 
integração no sistema de ensino, via regular ou supletiva, a proPicí8.r 
atendimento educativo continuado, inclúindo a formação profissio~ 
ria! que lhes assegure ingresso no trabalho protegido ou competitivo. 
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C.\PTTiiLO\' 
Do Atcndimcntu ,\lédico-Social c da Reabilitação 

Art. !:!. Competirá à Secretaria de Assistência Social (SAS), 
em açào integrada com outros órgãos do ~1PAS, planejar, coordenar 
e promover. cm todo o território nacional. a prestação de serviç0c; 
especializados. abrangendo o diagnóstico e o tratamento de reJ.bili
tação. 

Parágrafo únku. Entende-se por trutamento de reabilitação o 
desenvolvimento de programação terapêutica espC\""fíca de natureza 
médico-profissional e a concessão de au_xílios. complementares ao 
processo terapêutico. tais r.::omo próteses, órteses e medicamento::•. 

Art. IJ. _o~· serviços especializados de assistência aos excep
cionais beneficiários dll Sistema :">l'acional de Previdência e 
Assistência Social- ST;-..:PAS têm por fitialidade desenvolver pro
gramas preventivos e terapêutícóS-de reabilitação, visando prevenir 
deficiências c melhorar cond_içõcs físiC-as. psíquicas e scH.:iais. 

Art. 14. Será de responsabilidade da LBA, além do disposto 
no art. 49, a Qrganizr~ç5.o de programas de estimulação precoce, 
através de sua re_de de creches, de :.~cordo com as di_r_etriz~ e normas 
definidas. 

Parrtg:rafu único. Entende-se por estimulação precoce a utiliza
cão de técnicus de intervenção de nl!turezu médic_o-psicossociat, 
bascad:.1:; cm teorias de aprendizagem e desenvolvimento, aplicadas 
em crianças de O a 3 anos que, cm de:corrênciu de múltiplos fatores 
atuantes em pcríndn pré, pcri e --p-ós-natal, apresentem alto risco de 
defidt n<ls áreas sensórío-pcrce-p'tiva, motora, cognitiva, emocional, 
da comunicação e adaptaç~o social, objetivando reduzir ou eliminar 
desvios dos padrôes míriTrTiás de normalidade. 

. 7 Art. 15. Serú dt: responsubilidade dos serviços de saúde da 
Previdência Soda!: 

I. A prevenção primári:f. destacando a assístênda' gestante em 
altO ri:o.co. o aconselhamento genétíco, o diagnóstico· pr6c0Ce, a 
scleçào e o encaminhamento da clientela espccilica, bem como a 
complementação terapêutica. através dos atendimentos médico, 
odontolôgico e farmacêutico para as intercorrências e afecções não 
específicas do prncesso de deficiência. 

II. Assistência aos excepcionais que necessitem exclusivamente 
dos recursos singulares de natureza mêdica.. 

III. Assistência cspecialiLada aos excepcionais classificados 
como portadores de patologia grave, a ser pres.tada em instituições 
qualificada~ segund(l normas gerais, expedidas pela Secretaria de 
Serviços Médicos d(l M PAS. 

Art. 16. C(lmpetc aos serviços de reabilitação profisSional do 
INPS promover a reabilitação profis.síOnal dos excepcionais 
mencionados no inciso IV do art. 29, do"- aCóido com a legislação 
vigente. 

CAPITULO VI 
Do Suporte Tt:cnieo e Financeiro 

Art. 17. O MEC e o MP.\S, numa açào intereomplementar de 
seus ôrgàos e.~pccíficos, fornecer:lo upoio -tf-cnico e financeiro, de 
natureza complementar. i1s instituições especializadas, públicas e 
particulares que prestem assistência médica, psicossocial e educa
cional a excepcionais. 

Parúgrafo ünko. Para fins do disposto neste artigo o MEC. 
através do CENESP. e o MP.\S, através_das entidudes a ele vincula
das, lirmarào convênios ou contratos com entidades públicas fe
derais. e.<>taduais e municipais de administração díreta e indireta e 
com entidades particulares que atuem na área do atendimento aos 
excepcionais. desde que cumpram as exigências técnicas, preencham 
os critérios c utendam à:; prioridades estabelecidas pelos respectivos 
Ministérios. 

Art. !H. O f\.IEC fornccerú. através do CENESP e de acordo 
com as diretrizcs c.<>tabelecidas. assistência técnica e financeira de 
natureza complementar, às unidades federadas, para a expansão e 
melhoria do atendimento aos excepcionais. 

P~tr{t!!r .. tfo (tnil:n. _ \ '-~""htt::ncb tt::cnka e financeira de que trata 
e ... tc ~trttl!Otlhjcti\ar:.. tamht::m. o de~en,·nl\imentu d<t~ ~tti,·iJJJ~.::s Ue 
"upervi ... :io e e.onlrllle li~,\da.., an atcndimenhl dá c:xeepcinnal. 

.-\rt 111. :\ u~..,i~tendu téet1io..::a e financeira du :-.a:c <ls 
unid,1dc..., l'cdcr;tdas ... crú rrc .... tada. principalmente. nas l'õeguintes 
:hea": 

1, Tn;in<~mento de recursos humano<> especía\i;:ados, 
cnmprt!t'Odl:nJ1t. dentre nutro:-.. o pwfessor de da~se_ comum. o pro
fc..;M)r c"pc<:t.lllndn c equipes tt::cnkas das-Secretarii.LS de ~ducaçUo. 

I I. El<~boraçüo c aquisiçüo de material escolar didático e equipa
mt:nl\)S educadonuís t:spcciali,ados. 

111. Adaptação. e-xperimentação e divulgilçào de proposta.~ 

curri~,·ularcs. 

IV. Atlaptaçtto. ampliaç.:ll) ou construção de unidades de n.tendi~ 
men1o cductH.:iona! espcciali1ado. compreendendo. dentre outras, 
salas de recursos. classe.-. especiais e oficinas pedagógicas. 

Art. 1ú. O CF.NESP. em articulação com as Secretarias de 
Educaçüo Jus unid"des federadus, promoverá a anãlise e redefinição 
dos critérios para a concessão de auxílio financeiro às instituições 
especializadas. 

Art. 11. O M PAS prestará servíços especializados de natureZa 
médico-psicosl->ocittl paw excepcionais. 

.:i I'-' Os scrvicáS especializados de assistência ao eXcepcional 
da l.BA/MPAS terão a amplitude quC as disponibilidades de recur
sos humanos. técnicos e financeiros permitirem, estabelecendo-se 
escalas de prioridade para localidades onde haja concentração signífí
c.:ttiva de clientela c que disponham de apreciável rede de serviços de 
sáudc c cducaçào. visando a atingir rc.c;ultados que justifiquem o pro
grama em face dos custos. da eficiência e da produtividade . 

~ ;!9 Os rccur!'os financeiros pimi O custeio dos serviços 
especiali:rad_os de que trata o* 19 deste artigo serão estabelecidos na 
forma do disposto no art. 1 H. inciso V, da Lei n9 6.439/77. 

Art. 11. A LBA/MPAS fornecerá aPoio têcn!Co e financeiro 
t1s instituiçôcs cspeciali:radas c~m.venla.das ou contratadas, que atuem 
no campo de reabilitação. concedendo: 

I. Suhsldio mensal ÍlX\l, em valor calculado para cobrir, no todo 
ou em parte. as dc.-.pcsas d<l entidade com encargos gerados pelo 

. . . 

convênio. 
li. Subsídio mensal calculado com base e_m _valores_ globais 

unitC1riós. pelo <Ltendimento sistemático e continuado do paciente, e 
variável cm funçflo da qualificação da entidade. 

III. Pagamento per caplta, variável de acordo com a natureza. 
dos serviços convcniados. ~lbservada a especialização, qualificação- e 
cltlssilicaçào da entidade. 

Art. 13. Para se habilitarem a fiimai Corivênios ou contratos 
com a LBA. as entidades que atut:m na área de reabilitação deverão 
atender às seguintes exigências técnicas pafil efeitos de classificação: 

I. Contar com equipe interprofissiónal, capaz de desenvolver 
trubullw integrado. visando ao atendimento global, no qual se 
incluem avali<~çào do _<:liente, formulação do prognóstico e da pro
gramação tcmpêutíca. execução do programa, reavaliação e alta, 
bem çomo .. <L prc.c;criçào dos auxílios complementares e providências 
necessC!rh1s à sua concessão. na forma das instruções vigentes, 

11. Dispor de área física. instalações e equipamentos adequados 
ao atendimento e à natureza da clientela.. 

III. Manter elevado padrão técnico, mediante especialização, 
uperfdÇI)<Imeiúo e rc(.·íclagem do seu pessoal e manutenção da quali
dade de equipamentos. através de permanente atualização. 

CAPITULO VII 
Da Supenisão e do Controle 

Art. 24. Os programas de atendimento a excepcionais, 
financiados pelo M EC eM PAS serão objeto de supervisão e controle 
permanentes, obedecida a leg_islaç_ão em v~or e as normas estabeleci
das pelos respectivos Ministérios. 

Ârt. 15. Serão de responsabilidade do CENESP, com a 
participar_-'1.10 dos úrglios executores, o acompanhamento, a avaliação 

.. 
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c o controle dos programas de atendimento educacional a excepcio
nai:;. 

Arl. _.:!6. O w.;:ompanhmnento, a avuliaçi!o e o controle dos pro
g:mmas de reahi!itaçào a cargo da LBA serão de responsabitidade dã. 
Secrctt1ria de Assistência Social do MPAS. 

§ I"' A LBA manterú sistema de supervisão e controle em ní
veis central c regional, atribuído, em ambos os _casos, a equipes 
constituída:;; por técnicos de nível :;;uperior e com especialização em 
reabilitaçlio. 

§ 2" O sistema de super.risào e controle, em nível central, 
vi:;;ará à avaliação dos programas e projetas, custos e prioridades e, 
em nível regional. à nrientuçào técnica às entidades conveniadas ou 
contratadas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-!-

Votação. em turno único, do Rcquertmento n~' 63. de 1978, do 
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a_ transcrição, nos 
Anais do Senado federal. do discurso proferido pCíO -DePutado 
Francelina Pcrcim. Presidente da Aliança Renovadora Nacional, na 
sessão solene de encerramento da Convenção do PadlâO. 

-2-

Votação. cm turno ónico, do Requerimento nY 75, de 1978, do 
Senhor Senador Jcssé Freire, solicitando tenham tramitação em con
junto o Projeto de Lei da Câmara n9 .39, de I 977 e o PrOjeto de Lei do 
Senado n"' 208, de 1975. do Senhor Senador Nelson Carneiro, que 
alteram o§ 2"' do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovad~l pelo Decreto· lei nY 5.452, de]\' de maio de 1943. 

-3-

Yowçào, cm turno único, do Requerimento n"' 76, de 1978, do 
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a retirada do Proje· 
to de Lei do Senado n<? 106, de 1977, de sua autoria, que dispõe sobre 
o encaminhamento, pelos médicos que realizarem cirurgia plástiç:l 
ou correçâo ortopédica. de fotografias e outros elementos de in~ 
formação ao Instituto N~tcional de Identificação. 

-4-

Vowçào. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 237. de i976, do Senhor Senador Itamar Franco,_ que dispõe 
sobn: o ensino obrigatório, cm todos os cursos jurídicos do Pais, da 
disciplin~L ··Direitos Huinanos Fundamentais", tendo 

PARECERFS. sob n9s405 . ..1.06 e 75 I, de 1977, das ComissõeS: 
-de Constituição e Justiça.. pela constitucionalidU-de e juridici· 

da de: 
-de Educação c Cultura- }1' pronunciamento: favorável, com 

voto vencido do Senhor Senador- Cattete Pinheiro e voto vCilcido. em 
separado. do Senhor Senador Otto Lehmann; 2~> pronunciamento 
(reexame solicitado cm Plenârio): contrário, com voto vencido dos 
Senhores Senudores Evelúsio Vieira e Adalberto Sena. 

-5-

Discussão. cm turno único, do Projeto de Lei da Càmara n~' I, 
de 1977 (n9 2.320-A/74, na origem), de inicíatíva do Senhor Pre
sidente dol República. que regula a locaç3o predial urbana e dá ou
tras providências. tendo 

PARECER. sob n.,-771. de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justic;a, favoráVel ao Projcto:eom as emen

d.as que apresenta de n~>s 1 a 12-CCJ, com voto vencido, em separa
do: d~' Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo da V-Qú.Cão do 
Requerimento n" úl. de ]()?H, de adiamento da discussão, para 
reexame da Comissão de Constituição ·e Justiça. 

-6-

Dist.:ussào. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Seilado 
n9 265. de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a 
exigência do período de carência para concessão, pelo lNPS, de 
benefícios cm virtude de inc'-lracidade para o trabalho ou morte do 
segurado tendo 

PARECERES, sob n<?s 465 e466, de 1977, das Comissões: 
-de Con'itituic;ào e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dadc e, no mérito, favorável; e 
- de l.egislaçào Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n<? 77, de I 97í:l, de adiamento da discussão para 
rcexame da Comissão de Legislaç3o SociaL 

-7-
Discussào. em primeiro turno (apreciação preliminar da cons

titucionalidade c jurididdade, nos termos do arL 296 do Reg:imetlto 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n~> 144, de 1977, do Senhor 
Semtdor Benjamim Furah, que autoriza o Poder Executivo a deter
minar o pagumento de gratificaç-ão especial ao funcionalismo civil e 
milit;lr da União. e dá outms providências, tendo 

PARECER. ,-,ob n~> 940. de 1977, da Comissão: 
-de Constituição c Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri

dicidade. ~om voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carnei
ro c Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento n~" 59, 
de 1978. de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a 
sessão .. 

1 Leranla-.w! a sessão àJ 16 horas e I 5 minuto!i.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE SAR
NEY NA SESSÃO DE 20-4-78 E QUE. ENTREGUE À RE
VISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE· 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA. Como Líder, pronun
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Se o Sr. Senador Marcos Freire tivesse apenas limitado o seu 
discurso à defesa em tese e ao elogio da idéia generosa que é a anis
tia. certamente que nenhum reparo às suas palavras teria de nenhum 
de nós. nesta Casa. 

Contudo. o Senador Marcos Freire e.x.trapolou da generosidade 
central de seu ponto de vi,-,ta, para tentar, através do elogio do Gene
ral Pinoch~t . .:hcgar até nós. 

O Sr- Marcos Freire (MDB- PE)- Não elogiei o General Pi
nochet: enalteci seu ato de sabedoria política, dando a anistia. 
Somente isto. Ato de crédito. 

O SR. JOSÉ SARI\EY (ARENA- MA)- Tenho a maior hu
mildade-em recolher. no meu discurso, o aparte do Senador Marcos 
Freire. 

O sr·. Marcos Freire (MDB- PE)- E só um escl<lreçímento. 
Sr. Presidente. na realidade, as conotações feitas no discurso do 

Senador Marcos Fr~ire em relação ao Brasil :s:ào absolutamente des
proporcionais e inteiramente incomparáveis. 

O Chile. pressionado por uma opinião pública internacional, 
que o coloca numa situação indefesa e de pressão, toma algumas 
medidas que ele acha ser do interesse nacional para melhorar a sua 
imagem frente ao Mundo. 

O Chile. Sr. Presidente. que fez uma revolução que, como disse 
o Senador Marcos Preire. foi extremamente traumática e grandemen~ 
te sangrenta. com penas de fulil:.tmento em tribunais sumários, 
re\'estida de uma divisão profunda, que transformou a sociedade 
chilena de tal modo inconvivíve!, que até há poucos dias o estado de 
sítio obrigava uma lei drástica de recolher, que tolhia toda a nação, 
insegura em face da ordem, é bem diferente do Brasil de paz, em que 
as penas rolitic.L~ niia foram regudas pelo sangue de nenhum brasilei~ 
ro. 
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O Chile qt.tc, sem nenhuma medida de valor. apenas constatan
dll os fato:.. i! gnvernado por uma Junta que não tem Congresso. que 
não tem a faixa ampla de liherJadc de Imprensa que hoje se desfruta 
m1 Brasil. n~m \:jamais igual ao nl}SSll País. Evidentemente tem o 

direito de tomar as suo.L<; pm;ições. 

Não nns dcvemns esquecer que o Brasil. com todus as crfttcas 
que se possam tributar fi Revoluçtll) hrusi!eira, hà de se fazer justiça 
que, send\) uma rcvoluç:io- e toda revolução é traumática, c toda 
ela nasr.:e da força -as injustiças aqui po<;sivc\mente cometidw; fo
ram inc<tpa~es de criar. dentro d;,t sociedade brasileira, aquele clima 
tcrrivel_dc rct<tliaçào, du im:onvivência física. e não mental, da in
convivênci<l _de pessoas. _e_ não Je pensamentos. como ocorreu na 
Argentina. onde g:ntpllS militares c raramilitares, civis armados, 
atingiram a juventude. a_ting:iram toda!'. as classes, de maneira que 
nlng:uCm s.;: sentiu seguro nem dentr<.) de si me!'.mo, porque, além da 
insegurança idcoli'>gica nu mcnwl. cvir.lentl!mcntl! havia não só aque
la violCncia imanente de que a lei existe rara reparar, e que sempre 
rode ser (,:omctida rnr autoridade, mas aquela violência que nasce da 
desordem. do fundo do ódio. do ressentimento e_ da paixão de cad:.J 
um. dn dos. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- V. E.x~ está soCOrrendo a 
tesc do nohrc Senador 1\far~.:os Freire com a sua argumentaçiio. 

O SR. JOSt SARNE\' (ARENA- MA)- Agradeço, o apar
te do nohre Senador Paulo Brns~:.Jrd. 

Sr. Presidente, falou-se da anistia espanhola. Não me recordo -
e tahe7 seja um lapsu rrofundn. ou de memória ou de conhecimento 
- que a Espanha tenha feito uma anistia ampla e irrcstrita, ao raiar, 
no início de um:t era fcch:td<.t para cic:ttrizur os males da Guerra Ci
viL 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex• um apar-
te'? 

O SR. JOSf:: SARNE\' (ARENA- MA)- -Nobre Senador, 
desejo. no menos. concluir a frase. Darei o aparte em seguida, 

Como di.-::i<l. de uma crn fechada para cicatrizar os males de uma 
gucrru civil. c que foi ilicapa7, depois de 50 anos. Uma guerra civil 
que deixou o ch~m da velha E~panha cmregado de ossos_. E, maís do 
que ossos. d0s morhl)t de um l<ldO e de outro, de uma divisão tremen
da - e já o disse. uma vez. nesta Casa -, divisão tão grande que 
tornou impossível. até hoje, se sepultassem, lado a lado, no V alie de 
fo.~ Cafdo.l'. os homens que tombaram na Guerra Civil, de um ou de 
outro ludn. 

Ouço. o aparte de V, E)(;• 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Apenas a título de infor
mação. Em outubro do ano passado, o Parlamento espanhol, salvo 
engano, por unanimidade votou uma lei concessiva de anistia, em ter~ 
mos rraticamente absolutos e irrestritos. Houve apenas uma reserva 
em relação aos militare.<;, no que tange à sua reincorporação, ao seu 
retorno aos quadros da hierarquia militar. 

O SR. JOSi!: SARNEY (ARENA- MA)- Sr. Presidente, o 
aparte do Senador Paulo Brossurd vem justamente reforçar a minha 
argumentação. porque, na ressalva que faz, S. Ex• mesmo reconhece 
que a anistia, que muitas vezes se deseja seja ampla e irrestrita, tem 
uma restrição, seja ela de que natureza for. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Mas que seja ela, pelo me-
nos. 

O SR. JOS~ SARNEY (ARENA- MA)- V. Ex~s tenham a 
bondade de ouvir o nobre- na linguagem parlamentar- membro 
da Maioria, quando temos tanto encanto em ouvir a Minoria. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Mas V. Ex~ hâ de convir 
que as breves interrupçõe.o; têm sido feitas sempre no sentido de con
tribuir - aliús cordialmente - para o melhor desenvolvimento da 
sua tese. 

O SR. JOSt SARNE\' (ARENA- MA)- Com muito orgu
lho rur.l mim. Apenas peço que não sejam feitas quando a oraçãO 
principal aind<t nào se concluiu. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- As vezes é para que rião 
se con'suma um crro.já antevisto. quanto a matéria de fato, 

O SR. JOS~ SARNEY (ARENA- MA)- Só V. Ex• nesta 
Casa é o uníco que não comete errOs. Muít'J Obrigado. 

O Sr. Paulo Brossard (1\.-·tDB- RS)- V. Ex~ está fazendo jus a 
umu anistia: mas. à injustiça que acaba de cometer. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Multo obiigado a 
V. Ex~ 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Da minha parte a tem. 

O SR. JOSf; SARNE V (ARENA- MA)- Mas nem a mim 
V. Ex~ faz: está anistia ampla. completa e irrestrita. 

Sr. Presidente. o problema da anistia jaillais deixou de ser uma 
idéia desejável ror todos nós. O Governo, através dos seus porta-vo
zes, tem dito que n.?to pode admitir se pense em fazer uma anistia am
pla c irrestrita sem que se diga e explique o que ê uma anistia ampla e 
irrestrita. E a mim me parece que o Senador Paulo Brossard já teve 
oportunidade de se manifestar, bem como a Orosição, contra essa 
idéia de uma parte do seu Partido. rois o Governo não pode comM 
pactuar se possa. no mundo de hoje, conceder anistia a crimes que, 
por sua natureza e fundo político, representem perigo imanente para 
a sociedade, e que. eln vez de se conciliar, através da anistia, se desen
cadeie um outro tiro de violência que a anistia jamais corrigiria. Não 
podemos anistiar nem assaltant:s nem terroristas. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Quando V. Ex•, enten
der oportuno, cu pediria um aparte. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Este tema está pos
to reruntc a Nação. Este tema deve ser uma das preocupações das 
conversações que estão sendo feitas hoje, e permanecerão, entre o 
Governo, através da missão autorizada do Senador Petrônio Portel
la, e as diversas rareei as da oriniào pública do Brasil, que estão sen
do ouvidas, para uma avaliação justa e perfeita de como serã o me~ 
lho r caminho a ser adotado. 

A Opo~iç:lo. sem dúvida, será ouvida e haverá a oportunídade 
de ser recolhid{' o seu ponto de vista sobre o que ela entende que seja 
anistia ampla, irrestrita e recíproca. Mas, de saída. podemos afirmar, 
não porque o Governo deseje, mas porque a Nação não pode supor
tar que se possa pensar em se anistiar criminosos que-atentaram con~ 
tra a sociedade e representam hoje, no mundo inteiro, um perigo paM 
ra a própria sociedade, rara a própria democracia. 

O tema da anistia é tão difícil que, noutro dia, aqui sentado, ou
vindo o Senador Marcos Freire_falar sobre a Confederação do Equa
dor, teve S. Ex:• uma frase que revelava no fundo que oS-hoinCns que 
provocam essas profundas mágoas polítícas, as pagam por elas, 
quando disse: "Nós, pernambucanos, até hoje não perdoamos a 
D. Pedro I". 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Porque, em vez de per
doar os que fh:eram a Confederação do Equador, ele crucificOú-ás 
nossos heróis. Exatamente porque não houve anistia, 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Houve anistia. 

O Sr.l\larcos Freire (MDB- PE)- Não no cas<:respecífico. 
Depois de morto Frei Caneca. 

O Sr. Pnulo Brossard (MDB - RS) - Os mortos não foram 
anistiados, nobre Senador. 

OSR.JOSJ1 SARNEY (ARENA- MA)- Os mortos não po
dem, jamais, ser anistiados. 

Na Espanha eles não foram anistiados e não podem ser de um la
do nem de outro. 



1610 Terça-feira 25 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIOC>IAL (Seoão II) Abril de 1978 

O Sr. Paulo Bfossard (MDB- RS)- Permite V. Ex•? 

O SR. JOSI!: SARNEY (ARENA - MA) -O meu tempo jã 
estâ. quase que esgotado. Tenho vinte minutos apenas. Terei imenso 
prazer em ouvir o Senador Paulo Brossard, como toda a Casa o tem. 
No entanto. de..<>ejo concluir o meu discurso, sem que isto possa 
prejudicar o aparte de S. Ex~ SeS~ Ex• entende que é neceSsário o 
aparte, não terei dúvidas em concedê-lo. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Evidente que o tema é do 
maior interesse e ensejaria um debate tranqüi\o, como costumamos 
fazê-lo. Entretanto, não quero interromper o fio do raciocínio do seu 
discurso. 

O SR. JOSI!: SARNEY (ARENA - MA) - Sr. Presidente, 
deve ser motivo de renexão, para nós todos, hoje, que antigamente, 
no mundo do século XIX ou até bem pouco tempo, era possível que 
se falasse em anistia simplesmente como uma idéia gCneiosa, como o 
é. Anistiavam-se os envolvidos em um episódio como foi o mais re
cente, vamos chamar o mais recente, o de Aragarças. 

Mas, hoje em dia, a violência política tem uma conoí.ação que 
não é só de um fatO histórico, de uma motivação política imediata. 
Estamos vendo no mundo inteiro criarem-se as brigadas vermelhas, 
os setembros negros; e ainda ontem esta Casa externava, através de 
um de seus representantes, todo o seu sentimento com relação ao 
drama que vive hoje a Itália e o povo italiano a respeito do seu gran
de Líder. o homem que lhes deu estabilidade política numa épc.ca 
difíciL Não deram o direito à nação ifaliãiia nem aos italianos de 
saber, sequer da vida ou da morte do seu Líder, o Sr. A ido Moro. 

Então, hoje, quando pisarmos neste terreno, para sermos objeti
vos- e não acredito que a Oposição nãO seja- acho que devemos 
discutir o tema da anistia dentro dos parâmetros que discutimos 
questão de tamanha importância. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Mas quem se nega a fazê-

O SR. JOSF:: SARNEY (ARENA - MA) - Ninguém. Mas 
quando V. Ex•s falam cm anistia ampla. restrita, total e recíproca, 
V. Ex• tem que convir que não podemos, absolutamente, aceitar, 
porque isso é impossível e não é do interesse nacional. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Olhe que o Presidente 
Washington Luiz também pensava a mesma coisa. 

O SR. JOSF:: SARNEY (i\ R EN/\ - MA) - Certamente no 
tempo do Presidc_nlc Wa:.hington Luiz o mundo não assistia ao que 
assistimos hoje. A violência política hoje, Sr. Presidente, tem uma 
conotaçào ideológica que extrapola das pessoas. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite um aparte breve? 

O SR. JOSÉ SARNEY (t..RENA- MA)- Pois não, Senador 
Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard -RS)- Apenas para que V. Ex• 
não perca o tempo que po~.-k r melhor, insistindo numa tese que, 
data w!nia. não está em jogo. Quem de nós defenderia, defendeu ou 
defende a violência política? Esta é a questão. De modo que V. Ex• 
está perdendo um tempo precioso em discutir algo que para nós não 
está em discussão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Peço a V. Ex• 
considerar que só dispõe de cinco minutos. 

O SR. JOSJ!: SARNEY (ARENA- MA)- Irei concluir, o Sr. 
Presidente. 

A Casa é testemunha de que jamais tive a oportunidade de dizer 
que alguém, aqui, defendesse a violéncia política: logo, o tempo pre
cioso que eu perdi, o Senador Paulo Brossard também perdeu no seu 
aparte. Estou apenas usando do dever de examinar uma conjuntura 
que é mundial, para dela recolher um exemplo que nós devemos 
recolher. 

Sr. Presidente, o Presidente da República foi injustiçado, 
duramente injustiçado. muitas vezes, pelas críticas apaixonadas, mas 
tem demonstrado, à frente do Governo, ser um homem que não 
compactua nem com a violência, nem jamais abandona idéias que 
possam ser generosas e do interesse da Nação. 

Assim, a palavra da Maioria é que este é um tema que está 
sendo e será discutido no P:.lis, mas com a devida ressalva de que a 
anistia Umpla, restrita e recíproca é realmente uma posição radical. 
Nós só a admitimos como é colocada, em termos de negociação, mas 
sabendo ser impossível que se discuta nestes termos, porque é 
inaceitável, porque não é do interesse da Nação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Peço a V. Ex~ concluir 
o seu discurso. 

O SR. JOSf:: SARNEY (ARENA - MA) - Não recusamos 
também, Sr. Presidente, a comparaç5.o da imagem do Brasil com a 
imagem de uma Espanha. da guerra do tempo da violência do Sr. 
Franco. Como também recusamos a comparação do Brasil com o 
Chile. contra o qual se faz pressão internacionaL O Brasil hoje, para 
orgulho dos brasileiros, é uma Nação respeitada no mundo inteiro. 
Com que orgulho os brasileiros viram, pela primeira vez um 
Presidente do Brasil, o Presidente Geisel, apertar a mão de um 
Presidente americano que vinha aqui nos visitar, sem ter sobre a me
sa nenhuma reivindicação de ordem material, e nenhum desejo de 
submeter~se a qualquer imposiç.io de qualquer natureza. 

Naquele instante~ firmava-se perante o mundo a imagem de um 
país que se afirmtwa e de um estadista que crescia, quando o 
Presidente Carter dizia: "Tenho a honra de saudar o grande país, que 
é o Brasil, e o grande: Presidente, que é o Presidente Geisel. '' 

Quando ele chegava na Alemanha, Sr. Presidente, lá também se 
reconheciam os esforços que o País tem feito para que cada dia mais 
cheguemos aonde todos queremos. que é melhorar os processos 
democráticos e chegar ao est;.tdo de direito. Mas é do interesse da 
Nação que se possa fazer is:;o somente dentro dos limítCs em que a 
democ-racia seja assegurada e que a desordem jamais possa florescer. 
(Muito bem!) 

GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR 

EDITAL 

A Presidência do Grupo Brasileiro da União Tnterparlamentar, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca a Sessão Plenária pa
ra a próxima sexta-feira, dia vinte e oito do corrente, às dez horas, na 
,~ede do Grupo. Anexo I do Senado Federal. 2~' andar, para exame 
d~ls c.:ontas do exercício financeiro de 1977 e apreciação do relatório 
anual di.ls atividadcs do Grupo. 

Bmsíli:.~. :!4 de maio de !978. - Deputado F1á;io Marcflio, 
Presidente. em exerdcio.- Deputado Thalt'S- Ramalho, Secretário. 
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CONSULTORIA-GERAL 

PARECER No 21/78 

- i•f.®.w .eo 
!!::!22l:~~~~ 

Sobre contrato de assistência técnica a ser firmado com 
Pitney Bowcs Máquinas Ltda. 

A Subsecretaria de Patrimônio, por seu Diretor, en-caminhotl a 
esta Consultaria-Geral, minuta de contrato a ser firmado com Pitney 
Bowes Máquinas Ltda., que se propõe prestar serviços de conser
vação às máquinas pertencentes ao Senado, de sua fabricação. 

11- O prazo de validade do contrato será de um ano e o preço 
dos serviços é fixo e "íáeajusiâvel, devendo ser pago em quatro 
parcelas iguais, "no final de cada trimestre", como se verifica da indi
cação impressa 110 quadro"-"íristruções especiaiS Pãra faturamento", 
constante da minuta. 

III -A proposta oferecida em formulário padrão da empresa 
prestadora de serviços, para ser transformada em contrato, necessita 
ser adaptada às normas que, por sugestão desta Consultaria, vêm 
sendo aceitas pela alta direção desta Casa. 

Assim: 
a) a cláusula 7 prevê a renovação automática do ajuste, 

"por períodos iguais de um ano, mediante preço em 
vigor na época, salvo aviso prévío de alguma das partes, com 
antecedência de 90 dias." 

Sugerimos se"ja a aludida cláusula assim redigida: 

"O presente ínstrumento poderá ser renovado por igual 
período, salvo aviso prévio de qualquer das partes, com 
antecedência de, no mínimo, trinta dias. Se renovado o 
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contrato. serã obedecido o disposto na Lei n'<' 6.205, de 29 de 
abril de 1975, no que re.<;peita ao reri.justamento do valor dos 
serviços contratados.'' · 

b) deverá ser expressamente elimir.ada do contrato a frase 
impre.<;sa "pelo serviço especificado, acima, nas máquinas discrimina
das, o abaixo assinado concorda pagar adiantadamente, à Pitney 
Bowes Máquinas Ltda,. a importância de Cr$ 30.586.~62", uma vez 
que esta moda!idade de pagamento adbntado, além de não atender 
aos interesses do Senado, connita com a observação constante da 
mesma minuta e já, acima mencionada, que prevê o pagamento dos 
serviços, ao final de cada trimestre. 

lV-De acordo com "Declaração" fornecida pela Associação 
Comercüll do Distrito Federal, ã. 24 dC ja-rieii"o último e anexada ão 
processo, em atenção a esclarecimento solic.itado por esta Consulto
ria, a empresa prestadora de serviços, 

"'"é a única exclusiva no Distrito Federal çle assistênçja 
técnica c manutenção, bem como na venda de peças para os 
produtos. de sua fabrk:ação." 

Nestas condições, consoante o disposto no art. 126, § 2<?, letra d 
do Decreto-lei n<:> 200/67, está a contratação dispensada de licitação 
prtvia. 

V- Em conclusão, pelas razões, acima exposta, entendemos 
que a minuta apresentada poderá ser acolhida pelo Senado, desde 
que introduzida as alterações acima indicadas. 

f: o parecer. 
Brasili<.l. 20 de abril de 1978. - Paulo Nunes Augusto de 

Figueiredo, Consultor-Geral. 
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CONSULTORIA-GERAL 
PARECER No 22/78 

Sobre requerimento de Marco António de Souza, solicitando 
averbação de tempo de serviço. 

O Senhor Dir~tor-Gera\ submete ao exame desta Consultaria
Geral o processo n~ 008084/77, de interesse de Marco Antônio José 
de Souza, Assistente Legislativo, Classe "B", do Quadro Permanente 
do Senado Federal, que solicita averbação do tempo de serviço 
prestado à Câmara dos Deputados. 

ll O Postulante juntou uma declaração expedida pelo Diretor 
do Departamento do Pess-oal daquela Casa do Congresso, através da 
qual comprova ter ali exercido a função de Secretário Parlamentar, 
no período de 23 de março de 1973 a 21 de fevereiro de 1975. 

III Solicitado, pela Subscretaria de Pessoal, a __ esclarecer 
melhor a situação do Requerente, o Senhor Diretor do Pessoal da 
Câmara dos Deputados. expediu outra Declaração, ratificando os 
termos da anterior e acrescentando que o interessado era pago 
mediante "Gratificação de Representação de Gabinete, através de 
dotação própria". 

IV Ao informar o processo em foco, declara a Senh.ora Djrçt_o
ra da Subsecretaria de Pessoal que "na Câmara dos Deputados não 
existe caso de averbação de tempo de serviço de seus servidores como 
o do e:m tela", 

V Para perfeito enfoque do problema, convém salientar: 
a} que o Requerente, no exercício da função de Secretário 

Parlamentar do Deputado Pacheco Chª---Vt<S, era retribuído por gratiK 
fícaçào. através de dotação orçamentária própria: 

b) que foi admitido e dispensada da referida função por ato do 
Presidente da_ Câ_mara dos Deputados. 

Evidencia-se. portanto: 
a) que o Suplicante percebia dos cofres públicos; 
b) que servia como Secretário Parlamentar de um Deputado, 

mas nessa qualidade. suas ativ-idades se exerciam dentro de um con-

texto de serviços públicos. porque vinculados às tarefaS de outros 
parlamentares e. mesmo. de outros órgãos da Administração, além 
d<l CJmara. como o Senado Federal. os Ministérios, as Autarquias, 
etc.: 

c) que a função de Secretário Parlamenta~ foi criada mediant~ 
Resolução da C:.1manl (Resolução 16/76) e seu ocupante está sujeito 
rw regime da C' L T. 

VI E:>tabelccidas essas premissas, maís fácil se torna chegar a 
uma concLusão. c, parn isto. nada é mais ncces_sârió do que apelar 
para o Rcgulumcnto Administrativo (Resolução 58/72). Diz este, 
no artigo 346, item IV: 

.. Art. 346. Computar-se-ti integralmente. para os efei-
tos previstos neste Regulamento: -

IV O tempo de serviço prestado sob qualquer outra 
forma de udmissão. desde que remunerado pelt)S cofres públi
cos". 

Vll O Suplicante. admitido e dispensado da Fundação de 
Secretário Parlamentar por Ato do Presidente da Câmara dos Depu~ 
ta~1dos, nesta Casa recebia. pelo desempenho de tal função, dos co
fres públicos. uma gratificuçào criada em lei e constante do or_ça- _ 
menta. 

Configura-se-nos. desse modo, em relação ao PoStulante, uma 
situaÇu.o chtnl e insofismável enquadmda no item IV do art_igo 346_ 
do Regulamento Administrativo, acima transcrito. 

Não seria mesmo conceb1vel se !he negasse a averbação desse 
tempo de serviço, evidentemente público, quando, para efeito de 
aposentadoria, jC1 se garantiu uo.inte(essado até o cômputo de servi
ço prestado à~ empresas privadas. 

VIII Ante o expnsto, opinamos favoravelmente ao requerido. 
Brasilia, 20 Jc abril de 1978. - Paulo :"'/unes Augusto de 

Figul'iredo, C onsultor-Gerul. 
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MESA 

Presidente: 3~'-Secretário: 

LIDERANÇA DA ARENA 
EOAMAlORIA 

Lide r 

Petrónio Portello (ARENA- PI) Henrique de la Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Re:r.ende 
Vice- Uderes 
Heitor Dias 

Helvídio Nunes 
José Sorney 
Mottos leão 

Osires Teixeira 
Otto lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

19-Vice-Presidente: 

José lindoso (ARENA- AM) 49-Secretório: 

Renato Franco {ARENA- PA) 

2~'-Vice--Presidente: 

Amara[ Peixoto (MDB- RJ) 

19-Secretdrio: 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

21'-Secretririo: 

Mouro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11 - TérreO 

Telefones: 23-6244 e 25-S!iOS- Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretário: 

Altevir leal (ARENA - A C) 

Evondro Carreiro (MOS- AM) 

Otair Becker (ARENA - SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DOMDB 
E DAMlNORlA 

líder 
Paulo Brossord 

Vice-lideres 
Evelchio Vieira 
Gilvon Rocha 
Itamar Franco 
Leite Choves 

Marcos Freire 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice·Presidente: Evandro Carreiro 

Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
ARENA 

1. Heitor Dios 1. Saldanha Derzi 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalívio Coelho 

4. Muri\o Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mottos leOa 

5. Vasconcelos Torres 

l . Agenor Maria 

2. Roberto Saturnino 

MOS 

1 . Adalberto Sena 

2. Eveldsio Vieira 

Assistente: CláUdio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Reuniões: T erças-feiros, às 10:30 horas 

Local: Sala "Clóvis Bevilóc:qua" - Anexo 11- Ramal 623 

2. Jarbos Pas~arinho 2. José Sorney 
3. Dinorte Mariz 3. Otair Becker 
4. Teotônio Vilela 
5. Broga Junior 

MOS 
1. Agenor Mario 1. Eveldsio Vieira 
2. Evondro Carreira 2. Gilvan Rocha 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramd 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membros} 

Titulares 

1 , Accioly Filho 

COMPOSIÇÃO 

Pre~idente: Daniel Krieger 
19-Vice-Presidente: Ac:cioly Filho 
29-Vice-Presidente: Leite Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1, Mottos leão 
2. Gusiovo Caponemo 2. lenoir Vorga5 
3. Daniel Krieger 
-4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
8. !!alívio Coelho 
9. Otto lehmonn 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Choves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brouard 
5. Orestes Quercia 

MOS 

3. Arnon de Mello 
4. VaKoncelos Torres 
5. Milton Cabral 
h ln''' 5nr•F<'\> 

1. Franco Montara 
2. lózoro BCi"rOozC 
3. Cunho limo 

Assistente: Maria Heleno Bueno Brandão- Roma1305 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
L..:lcol, Solo "Clóvis Bevilc:icqua"- Anexo 11- Ramal623 
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CÓMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Presidenle: itamar Franco 

Titulares s~plentes 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraiso 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tcivora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. lcizaro Barboza 

3. Adalberto Sena 

ARENA 

MDB 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevlr leal 

S. luiz Cavalcante 

1, Evandro Carreira 

2. Nelson Ca_rn_l)iro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões: Quintas-fei ros, às 10:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Ane-xo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 1 1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres, 

Titulares Suplentes 

ARENA 

I. Mihon Cabral 1. Cattete Pinheiro 

2. Arnon de Mello 2. Augusto Franco 

3. Jose Guiomard 3. José Sarney 

4. l.uiz Cavalcante 4. Comício Gondim 

5. Murilo Paraíso 5. Jarbos Passarinho 

6. Vasconcelos Torres 

7. Di norte Mariz 

8. Otoir Becker 

MDB 

1. Franco Montoro 1. Agenor Maria 

2. Marcos Freire 2. Orestes Quércia 

3. Roberto Saturnino 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 

Reuniões: Quarfa~õ-feiros, às 10:30 horas 

·local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo li- Romais621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmo!'! 

Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

l. Torso Outro I. Helvidio Nune5 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. Joõo Calmon 3. Arnon·de Mello 

4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelcisio Vieira l. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 hcircis 

local: Sala "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- Romal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pn?~1dente: Franco Montoro 

Vice-Presidente: Domicio Gondim 

Titulares Suplentes 

ARENA 

l. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wil~on Gonçalves 

4. Comício Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Maltas leão 

a. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Tóvoro 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

1. Fran(O Montoro 

2. Evelósio Vieira 

3. Gilvon Rocha 

4. Roberto Soturnino 

5. Cunha limo 

Assistente: Cândido Hirpertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 hora_s 

I. Cattete Pinheiro 

2. HeitOr Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guioma_rd 

6. José Sorney 

7. Saldanha Cerzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreiro 

local: Solo "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
{9 membros) 

Titulares 

1. Jem~ Freire 
2. Ruy Santos 
3. Lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Orestes Quérdo 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio ~áyoi'a 
3. Osires TOixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Domído Gondim 
5. lourivol Baptista 
6. Accioly Filho 

MOS 
1. Franco Montara 1. Lázaro Borboza 
2. Orestes Quêrda 2. Cunho lima 
3. Nelsotl Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romol675 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo IJ- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domído Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. MUrilo Paraíso 
3. Virgílio Távora 

5. Jorbas Passarinho 
MOS 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. FTOnc.o Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramol306 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Rui Barbozor.- Anexo Jl- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvídio Nunes 
2. Oito Lehmann 
3. Saldanha Derzi 

l. Danton Jobim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Seno 
Vice-Presidente: Helvídio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

L Virgílio Tóvo·o 
2. Arnon de M-allo 
3. Jarbas Passarinho-

MDB 

1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza- Ramal 134 
Reuniões: Quintos-feira$, ôs 12:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
{15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: MogCIIhães Pinto 

l9c-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 

29-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

ARENA 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jesse Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sorney 

8. Joóo Colmon 

9. Augusto Franco 

10. Otto lehmonn 

MOS 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

Assistente: Célndido Hippertt- Ramol676 

Reuniões: Terços-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1 . Ac::doly Filho 

2. Fausto Cãstelo-Branco 

3. Helvidio Nunes 

4. Domlcio Gondim 

5. Jarbos Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. MarCO$ Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

Local: Solo "Rui Barbosa" --Anexo li- Ramais62l e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir leal 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Altevir Leal 1. Saldanha Cerzi 

2. Ruy Santos 2. Jtalívlo Coelho 

3. Cattete Pinheiro 3. Os ires Teixeira 

4. fausto Castelo-Bronco 

5. Louriva I Baptista 

MDB 

1. Adalberto Seno 1. Benjamim Faroh 

2. Gilvan Rocha 2. Cunho limO 

Assistente: lêda Ferreira do Rocha- Ramal 312 

Reuniões: Quintas-feiras, ôs 11:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"~ Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
{7 membros) 

Titulares 

1. José Guiomard 

COMPOSlÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vlce-~residente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2..- Voscoricelos Torres 
3~ "Yirgili6 Távora 

2. Braga Junlor 
3. Dinarte Mariz 

4. Augusto Franco 
5. Miltor. Cabral 

1._ Adolberto Sena 
2. Beniomim Forah 

MDB 
1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente, Lêda Ferreira do Rocha - Ramal312 
Reuniões:, Quartas-feiras, às 9:00 horas 
Local: ·Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
• (7 membros) 

COMPOSICÃO 

Presidente: Benjamim ·Faroh 
Více·Presidenter Lenoir Vorgas 

Títulores Suplentes 
ARENA 

1 .. ~noir.Vorgos 
2. Acdoly Filho 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Coponema 

3. Augusto Franco 3. Mattoi Leao 
4. HeitOr Dias 
5 •. Sà(ddl)ha Derzi 

MDB 
1. Benjorriim Farah 1. Danton Jobim 
2. Itamar Franco 2. Ló;t"aro Barbozo 

As~istente: Sônio Andrade Peixoto- Romal307 
Reuniõi:ts: Quintos-fe1râs, àS 9:00 horas - -
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

CÓMISSÃÓ DE TRANSPORTÉS, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (Cn 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourivol Baptista 
Vi ce-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2, Luiz Cavalcante 
3, Braga Jvnior 
4. Lourivol Baptista 
5, Mattos Leão 

1. Evandro Carreiro 
2. Evelósio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Otto Lehmann 
2. Teotônio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. lózoro Borboza 
2. Roberto Soturnino. 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11 - Térreo 
T elefon~: 25-8505 - Ramal 303 

1) Comissões Temporórias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporórias porQ Apreciação de Vetai 
3) Comissões ESpeciais e de InquéritO, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentório (art. 90 do Regjr:.ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ramal.674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria 8. F. Cruz- Ramal 598; 
Mouro Lopes de Só- Ramal 31 O. - . 

SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

t:ORAS TERÇA SAL AS ASSISTENTE HORAS QUINTA SAL AS ASSIS~ENTE 

--~ 

C.'!. RUY BARBOSA ROiiALDO 09:00 C.F. CLdVIS BEVIIJ:C;o,lvA CÃNDIDO 
!\B.1118.lB - 621 e 7l6 Ramal - 623 

10100 

C.A.R, cwvrs BiWIU:CQ'JA !.tDA 09:l0 C.S.P.C. RUl' BARBOSA SONU. 
Ramal - 623 Ramal~ - 621 e 7l6 

C.A. CLdVIS BEVILA:CQUA CLÁUDIO C.E.e. CLdVIS BEVI L.(CQUA CLEIDE 
Ramal - 623 coo" lil:OO 

Ram ... l - 623 
10:,30 

C.R.E, RUY BARBOSA CruiDIDO C.D.F. RUY BARBOSA RONALDO 
Ra.l!lalS - 621 o 716 Ra~a:s- 621 ' 7l 

l:.'O?...i.S Q:.J..\RTA SAL AS ASSISTEI'ITE c.L.S. 

ll100 

CLdVIS BEVIL.(CQUA 
Ramal - 62l 

DA1fiEL 

09:00 c.s.N. RUY BARBOSA LEDA RUY BA?.BOSA c.s. LEDA Ralllals - 621 e 7l6 Ram:us - 621 • 11 

c.c.J: CLOVIS BBVIUCQUA I<ARlA l2:00 C.R. CLdVIS BEVIr.t:.CQUA M!.3..IA 

10:00 Ramal - 623 HELENA Raa:.al - 623 CA:tN.BM 

C.M.E. RU'! BARBOSA 
RONALDO 

RamalB - 62l e 716 

10:]0 c.E. RIJY BA!ll>OSA DANIEL 
Ramais - 6:.>1 e 716 
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIII - N• 036 QUARTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 1978 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Pe

trônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 
DECRETO LEGISLATIVO N•16, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.599, de 30 de dezembro de 1977, que "altera a reda
ção do art. 2• do Decreto-lei n• 61, de Zl de novembro de 1966, que modificou a legislação 
relativa ao Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, e dá ou
tras providências". 

Artico único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.599, de 30 de dezembro de 1977, que "altera a 
redação do art. 2• do Decreto-lei n• 61, de 21 de novembro de 1966, que modificou a legisláção relativa ao 
Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, e dá outras providências". 

Senado Federal, 25 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Petrô
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 17, DE 1978 
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.601, de 18 de janeiro de 1978, que "dispõe sobre a 

sistemática a ser aplicada aos Incentivos fiscais à atlvidade turística, que menciona, e dá ou
tras providências". 

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.601, de 18 de janeiro de 1978, que "dispõe so
bre a sistemática a ser aplicada aos incentivos fiscais à ati vida de turística, que menciona, e dá outras pro
vidências". 

Senado Federal, 25 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1•, da Constituição, e eu, Pe
trônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 18, DE 1978 
Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.589, de 19 de dezembro de 1977, que "dispõe sobre 

prazos de vigência de Decretos-leis que estabelecem aréscimos às alíquotas do Imposto de 
Importação, e dá outras providências". 

Artigo único. 10: aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.589, de 19 de dezembro de 1977, que "dispõe so
bre prazos de vigência de Decretos-leis que estabelecem acréscimos às alíquotas do Imposto de Importação, 
e dâ outras providências". 

Senado Federal, 25 de abril de 1978.- Senador Petrônío Portel/a, Presidente. 
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6 - COMPOSIÇÃO -DAS COMISSOES PERNA
NENTES 

ATA DA 52~ SESSÃO, EM 25DEABRILDE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da s~ Legislatura 

PRESIDE:NCIA DOS SRS. JOSE: LINDOSO, MAURO BENEVIDES E HENRIQUE DE LA ROCQUE 

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

Adalberto Sena- Aitevir Leal- Braga Junior -José Lindoso 
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Alexa.ndre Costa -
Henrique de La Rocque - Helvidio Nunes - Mauro Benevides -
Wilson Gonçalves - Cunha Lima - Arnon de Mello - Luiz 
Cavalcante- Teotônio Vilela- Lourival Baptista- Ruy Santos
Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Gustavo Capanema -

Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes _Quércia - Otto 
Lehmann- Benedito Ferreira- Lázaro Barboza- Italívio Coelho 
- Mattos Leão- Daniel Krieger --Paulo Brossúd. -

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença acu~ 
sa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 1 '?-Secretário procederá à leitura do Expediente. 
E: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECER 

PARECER N• 189, DE 1978 

Da Comissão de Constltuiçio e Justiça sobre a Emenda de 
plenário ao Projeto de Lei do Senado n~' 218, de 1975, que "di 
nova redaçio ao item II do art. 11, da Lei Orgânica da Previ
dência Social." 

Relator: Senador Otto LehmaOn 
Em conseqüência de emenda apresentada em Plenário, _\I'Olta ao 

exame desta Comiss!o o Projeto de Lei do Sertado n9 218/75, quedá 

nova redação ao item II do art. 11 da Lei Orgânica da Previdência 
Social. 

2. Em nosso primeiro parecer, solicitamos fosse oovido o Minis
tério da Previdência e Assistência Social, objetivando esclarecimen
tos qoe julgamo~ indispensáveis ao exame da matéria. 

Na Parecer Preliminar, dizíamos: .. enquanto o Projeto falava 
em "pessoas designadas", a Emenda fala em •_•pessoas designadas 
que nã_o poderão exceder a duas ... " 

3. Da Justificação reproduzi~mos as seguintes ponderações do 
Autor: ••através do Substitutivo ora apresentado alteramos o projeto 
original, estabelecendo limitação, de conformidade com a qual o 
número de pessoas designadas não deverá, em qualquer hipótese, ir 
além de duas. Já agora, acreditamos, estará o M.P.A.S., ao ser nova
mente ouvido peta Comissão de Constituição e Justiça, em condi
ções de fornecer dados elucidativos que possibilitem exame conclusi
vo da matéria". 

4. E acrescentávamos: .. quando da primeira consulta feita ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social, sobre a suportabilidà
de, ou não, dos ônus decorrentes de eventual aprovação do Projeto 
n<l' 218/75, afirmou-se ao Aviso Ministerial de resposta: " ... não te
mos meios para calcular essa elevação de encargos ... ". 

E prossegulamos: ..... limitadas, a duas, as pessoas designadas 
que podem figurar como dependentes do segurado, cremos ser posst
vel obter o necessário esclarecimento do Ministério sobre a supor
tabilidade ou não dos ónus advenientes, condição para que~ de acor
do com o entendimento defendido nos Pareceres de 8 de abril de 
1976 e de 22 de junho de 1977, possamos ajuizar da constitucionalida
de da Emenda à luz do parágrafo único do art. i 65 da Lei Maior". 
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5. Concluímos, opinando no sentido de que se encaminhasse ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social requerimento de infor~ 
mações acerca da suportabilidade ou não, pelas atuais fontes de 
custeio da Previdência Social, dos ónus decorrentes da alteração pre
conizada pela Emenda. 

6. E"fetuada a consulta, a questão vem esclarecida no item 6 do 
Aviso Ministerial n9 282, de 3 de novembro de 1977, do Senhor 
Ministro da Previdência e Assistência Social, que diz: "a aceitação 
da emenda implicaria acentuad_o aumento de despesa para a Previ
dência Social, pois seus reflexos se fariam 'sentir não apenas com 
referência ao valor da pensão, mas também no que concerne à presta
ção de assistência médica, farmacêutica e odontológica, de que se 
poderiam valer os dependentes designados: e os recursos dispon(veís 
já se acham comprometidos com os atuais encargos do INPS" (grifos 
nossos). -

7. A informação ministerial leva-nos a constatar a não supor
tabilidade dos ônus que seriam provocados pela eventual aprovação 
da Emenda, pelas atuais fontes de custeio dos encargos previdenciâ
rios. 

8, Ante o exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n' 1 (de 
Pienârio), por chocar-se com o dispositivo do art. 165, parágrafo 
único, da Constitu.ição. , 

Sala das Comissões, 19 de abril de 1978.- Accioly Filho, Presi
dente em exercício - Otto Lehmann, Relator- Nelson Carneiro -
Leite Chaves- Wilson Gonçalves- Helvídio Nunes - Cunha Lima 
- Dirceu Cardoso- Orestes Quércia. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 89, DE 1978 

Senhor Presidente: 
Solicito de V. Ex• as necessárias providências no sentido de 

encaminhar, na forma regimental, à Petróleo Brasileiro S.A. 
PETROBRÁS, o seguinte pedido de informações: 

1. Quantas foram as empresas com as quais a PETROBR.ÁS 
assinou contratos com ctãusula de risco para a prospecção de petró
leo em território brasileiro'? 

2. Em que datas (oram assinados'? 
3. Qual o teor de cada um desses contratos? 
4. Quantas empresas, das que assinaram contratos da espécie 

mencionada, que jã iniCiaram trabalhos prospectivas de campo'? 
:5. Dessas últimas empresas, quais as que obtiveram resultados 

positivos, comunicados à PETROBRÁS e em que termos estão os 
relatórios a reSpeitO? 

J ustiflf::açio 

Em 1976 dirigimos à Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRÁS, 
nos termos da legislaçã.o em vigor, requerimento de informações so
bre as atividades da mencionada empresa, abordando assuntos da 
maior relevância, tais como: contratos Com clâusula de risco, reser
vas petrolíferas brasileiras e critérios de participação nos lucros da 
referida empresa. _ 

Obtivemos, na- oportunidade, todos os esclarecimentos solicita
dos. 

Para que possamos nos situar quanto à matéria, é de fundamen
tal importância o conhecimento do teor de cada um desses contratos. 
Acreditamos assim, porquanto a resposta ao nOSSo anterior re
querimento esclareceu haver1 em relação a cada QI11 _çlQ_lfl mesmos! 
uma discussão particular entre as partes interessadas. 

Parece-nos, também, de relevância uma resposta oficial de quan
tas foram as empresas que já iniciaram, os trabalhos de prospecção. 

Por fim, chegamos à questão que ganha o primeiro plano em to
da esta situação, qual seja a que está relacionada aos resultados obti
dos pelas empresas já em operação. 

Criou-se, por intermédio da imprensa, tendo mais tarde, do exte
rior, sido confirmada, oficialmente, a expectativa, a respeito dos 
resultados positivos dos trabalhos realizados por determinada 
contratante. E mais tarde a negativa da descoberta para fins comer
ciais. 

Em razão disso, concluímos pela necessidade de esclarecimentos 
ofiCiais a respeito; amplos e seguros, a fim de que não pairem dúvi
das sobre o comportamento responsável daquela que representa a 
maior empresa nacional brasileira, e mais ainda, um patrimônio do 
nosso povo. - -

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978.- Itam_ar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindos-o) - Serão solicitadas as 
informações requeridas pelo Sr. Senador Itamar Franco. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Cattete Pinheiro. 

O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- PA. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Numa análise retrospectiva do POLOCENTRO, procurei mos
trar, em discurso recentemente proferido, a significação dos Progra~ 
mas Especiais que estão dando origem a pólos de desenvolvimento 
em certas áreas rurais do País, onde, hã pouco, tudo era marcado pe
lo entorpecimento ou pelo relativo abandono. 

Continuando considerações a que me propuz, focalizarei, hoje, 
resultados e problemas atuais do POLAMAZONIA, destacando, em 
certos aspectos, o concernente ao Pará, que tenho a honra de repre
sentar no Senado. 

Centro-Oeste e Amazônia são as duas regiões do futuro brasilei· 
ro. 

Estudos promovidos pela União demonstraram, como referi 
nesta Casa, serem os cerrados do Centro-Oeste a única alternativa~ a 
médio prazo, propícia à ampliação da agricultura do País. Enquanto 
iss_o, o Projeto RADAM revelgu a potencialidade do subsolo da 
Amazônia, iniciando o grande ciclo de exploração das imensas jaZi
das minerais que irão, por certo, acelerar o desenvolvimento daquela 
região. 

Os cerrados quase despidos de vegetação e a imensa floresta 
amazônica são um convite ao pensamento voltado para o porvir. Os 
130 milhões de hectares dos cerrados, que temos como opção para 
nosso crescimento agrícola, representam condições extraordinárias 
que a natureza nos deu, permitindo preservar a floresta amazônica e 
planejar a agricultura da Região nas várzeas e nas manchas de solo 
fértil ao longo das rodovias nacionais jâ i'rnplantadas ou a serem con· 
cluídas, como a Perimetral Norte, que espero seja entregue, em bre
ve, aos trabalhos construtivos dos Batalhões de Engenharia de Cons· 
trução do Exército. As imensas matas virgens poderão, assim, serres· 
guardadas, ao mesmo tempo que assegurado o desenvolvimento re
gional, grande compromisso da Nação com as gerações futuras. A 
própria civilização, portanto, -colocaria a selva a serviço do homem, 
não só preservando-a mas tornando possível a exploração racional 
do que ela pode oferecer. As cidades saneadas e em processo progres
sivo de urbani~ação, as agrovllas, os projetas. de colonização, o trans
porte (fluvial, rodoviárío e aéreo), a armazenagem, a instalação de 
frigoríficos, a organização cooperativista apoiando o pequeno produ
tor são metas a consolidar dentro do POLAMAZONIA. 

O Sr. ltalfvio Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex:• um 
aparte? - - - -

O SR. CATIETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Pois não. 

O Sr.ltalfvio Coelho (ARENA- MT)- Ouço com tbdO pra
zer; _Q_disctlrS()_de y. _Ex• sob_ o _títlllO,_ conforme ir1fôfmou do infcio, 
PoLAMAZONIA, mãs -evidêlltem.en~ raz-end-o-uma-apreciãÇãO-SO-
bre todas as possibilidades e potencialidades da região amazônica. 
Falo com muito prazer, qUando ouço V. Ex• se referir às rodovias e 
à ligação da Amazônia com o Sul do País, porque isso diz respeito ao 
meu Estado, o Estado de Mato Grosso. Então, evoco a figura de 
Couto Magalhães, que, na Guerra do Paraguai, quando a Provfncia 
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de Mato Grosso ficou sem o seu Presidente, prisioneiro que foi em As· 
sunção, o Império determinou que o Presidente da Província que 
V. Ex• hoje representa aqui, o Parâ, viesse rio acima e depois cortas
se todo o Mato Grosso, desde a fronteira de Goiâs, pelos cerrados a 
que V. Ex• se refere. E a comitiva do fUturo Presidente da Provín
cia de Mato Grosso percorreu cerca de 700 quilómetros de cerrado, a 
cavalo e a pé e então instalou-se como Presidente da Província de 
Mato Grosso, o General Couto Magalhães, que conduziu os brasilei
ros daqueles rincões à vitória final. Ainda agora, tamb~. tenho o 
prazer de ler nos jornais que ontem o nosso Ministro das Minas e 
Energia assinara, em Paris, um grande financiamento para a realiza~ 
ção da Usina de Tucuruí. Estes aspectos, somados aos programas do 
POLOCENTRO e do POLAMAZONIA, são medidas de seguro 
acerto para o desenvolvimento integrado do nosso Brasil e, sobretu~ 
do, dos Estados de Mato Grosso e Pará. Foi com muito prazer que 
aparteei a V. Ex• · 

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PAl- Muito gra
to a V. Ex• pela interessante contribuição com que vem enriquecer 
o meu pronunciamento. 

Contiriuando Sr. Presiderite: 
Para isso, multipliCar~se~iam as ãreas silecionadas,-a fim de le~ 

var~lhes os beneficias que as 15 primeiras (lú nà júfísdição da 
SUDAM e 5 da SUDECO) vêm recebendo desde a implantação do 
Programa. 

Nos seus 3 anos de atividades, o POLAMAZONIA apresenta 
significativas realizações apesar da conjuntura financeira. 

Na esfera da infra-estrutura económica, foram construídos 
3.096 quHômetros de estradas de penetração e os aeroportos de Ma
rabâ, Santarém, São Felix do Xingu e Eirunepé. Estão em constru
ção os aeroportos de Altamira, Conceição do Araguaia, Araguaína, 
Boca do Acre, Ji-Paranã, Coari e Guajará-Mirim. Encontra-se em 
execução final a maior obra física do POLAMAZÚNIA atê o presen-

ARROZ 

te: a ponte sobre o riO Araguaia, com 700 metros de extensão, inte.rli
gando Goiâs e Pará, 

No sentido do desenvolvimento urbano, é de assinalar: instala
ção de sistema de abastecimento d'água em 35 cidades, somando 560 
quitômetros de rede distribuídas, construção de sistemas de esgotos 
sanitáríOs em 9--ciâades; obras de drenagem pluvial, com 100 qui
lómetros de rede, em 1 O cidades; construção de cais de saneamento, 
totalizando 2.200 metros de extensão, em 5 cidades; melhoria urbana 
de Santarém e Rio Branco. Pelos reflexos a curto prazo no desenvol
vimento do Pará, destacarei o apoio decisivo à construção de duas 
das novas cidades na região do Tocantins: Marabá, em desenvol
vimento extraordinário, como repercussão da Transamazônica e 
Tucuruí, surgindo sob os efeitos da maior hidrelêtrica do País ali sen
do edificada e sobre a qual acaba de dar a notícia mais recente o no
bre Senador por Mato Grosso, Italivio Coelho._ 

Visando ao desenvolvimento agrícola, atenção especial tem sido 
dada, como natural, ao problema fundiário. Foi concluída a dis
ciTiminação de 3 milhões de hectares, sendo regularizados 800 mil 
hectares. Em projetas de colonização oficial, foram entregues 3.971 
títulos definitivos e demarcado:> 11.800 lotes. Oitenta projet_os de 
pesquisas agrostolôgicas, agrícolas e pecuárias estão em andamento. 
Em sei zona:> selecionadas, inventários florestais da maior importân
cia estão sendo executados. Foram concluídas 10 unidades arma
zenadoras fixas, com capacidade de 30 mil toneladas, e serão 
inauguradas, em breve, mais 12 unidades, para atingir uma capacida
de inicial de 70 mil toneladas de estocagem. 

No relacionado ao Pará, é'irilpreScindível salientar os efeitos da 
Transamazônica para o desenvolvimento agrícola. Nos Projetas In
tegrados de Colonização do INCRA, nos Municípios de Altamira e 
Itaituba, a produção de arroz e feijão, nos anos de 1976/1977, foi a 
seguinte: 

FEUÃO 

PROJETOS Área P-lantada Produção Área Plantada Produçào 
(HA) (SC 60 kg) (HA) (SC 60 kg) 

PIC Altamira 17.900~ 

PfC Itaituba 11.472 

TOTAL 29.372 

A colheita referida, tão alvissareira, ficou em grande parte 
sacrificada pela falta de capacidade de estocagem e problemas de 
escoamento. Foram 52.869.600 quilos de arroz e 1.084.800 quilos de 
feijão, tendo o consumo prejudicado pelas condições precãrias de 
comercialização, aliás comuns em nosso País. E, por isso mesmo, hã 
que insistir na urgente necessidade de dinamização dos sistemas de 
estocagem, de transporte e de uma estrutura cooperativista, cami-· 
nhos que poderão levar à libertação do oequenQ agricultor. integran
do~o no processo do crescimento nacional e dando~lhe participar de 
seus resultados. 

Indicadores Conjunturais, publicados pela SUDAM, revelam 
que o desempenho da agricultura ama:tônica em 1977, comparado a 
1976, apresentou uma boa performance, expandindo-se em 31,9% a 
produção ffsica das onze principais culturas regionais. Afirma-se que 
esse crescimento adveio mais dos melhores índices de produtividade 
do que da expansão das fronteiras agrícolas, dado que a ârea colhi
da, no período em referência, aumentou somente 13,5%. 

As principaís cüffUrãs regionais, em 1976, foram a mandioca, o 
arroz, o milho, a malva e a juta. Em 1977, manteve-se a mesma 
estrutura, assinalando apenas que a pimenta-do-reino, aparecendo 

537.000 516 10.320 
344.160 388 7.760 

88U66 904 18.080 

como a quarta principal Cultura, deslocou a malva para o quínto tuM 
gar. 

Diz textualmente a publiCação-da SUDAM: 

"O Programa de Pólos Agropecuãrios e Agrominerais
POLAMAZÓNIA, com o objetivo não só ~de implementar a 

infra-estrutura básica do setor atravês de armazéns, silos, 
comercialização, produção de sementes, etc., como também 
com o intuito de -gerã:"l·- tecnologia apropriada às condições re~ 
gionais e t~tes de adaptabilidade de-culturas, aplicou, ao 
setor, no triênio_l975/1977, um volume de recursos da ordem 
de Cr.l 446.367,5 mil." 

Indicadores Conjunturais dizem, ainda: 

"Quanto ao comportamento da pecuária, se consi
deramos apinas -o d_esempenho dos projetas que gozam de 
incentiv_os fiscais, para os quais se tem informações quan
titativas, pode~se estimar o crescimento do rebanho bovino 
desses projetas em torno de 11%, tendo o mesmo evoluído de 
uma população de aproximadamente 1.3SO:ll4 animais em 
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1976, para 1.500.000 anim-aiS em 1977. As áreas de pasto arti~ 
ficiais tiveram um crescimento entre 4% c 6% em igual 
período, passando de aproximadamente 1.747 mil hectares 
cm 1976, para mai5 de 1.800 mil hectares em 1977. Os fatos 
significativo da pecuária regional tem sido a melhoria nos 
índices zootE:cnicos, graças a uma melhor administração dos 
projetes e mais eficaz assistancia técnica." 

Considerando o sistema de transporte tendo por -base a Transa
mazônica, no mais importante trecho atual, volto a dirigir ao Sr. 
Ministro Dieceu Nogueira, dos Transportes, apelo para que seja 
colocada cm escala de prioridade a comtruçio da ponte, já pro
jetada, sobre o Rio Itacaiúnas. 2 fundamental para a regularidade de 
escoamento da produção agropecuârla local e para o desenvolvi
mento do comércio com os Municípios do Araguaia, do Tocantins, 
do Xingue do Tapaj6s. 

Foram concluídos 3 projetos de pesquisa mineral: carvão, no 
vale do Rio Fresco; calcãrio em ltaituba, e de materiais de cOns
trução em Carajás c Tucurur. Há 4 projetes, em andamento, de 
pesquisas de sulfureto c de minerais pesados em lrcas de Alenquer, 
Monte Alegre, Trombetas, Erepecuru, Curuã, Cuminapancma, 
Santarém e Cachimbo. 

Recursos complementares permitiram a construção e equipa
mento de 151 escolas de I' e 21' graws e de um Centro de Treinamento 
Profissional, promovendo-se a realização de cursos de capacita.çlo 
para o magistério. Foram implantados 4 Centros para o aprendizado 
industrial em Marabã, Imperatriz, Macapá e Rio Branco, sendo 
ainda instalado, em Altamira, um Centro Polivalente de Treina
mento de Mão-de-Obra. Tornou-se possfvel, assim, preparar mais de 
27 mil pessoas. 

A visão panorâmica que se apresenta, ao compulsar os 
elementos disponíveis das atividades do POLOCENTRO e do 
POLAMAZONIA em 1977, mostra claramente a diversidade das 
ações programadas. No POLOCENTRO, hã uma concentração 
altamente auspiciosa na pesquisa aplicada à agropecuÃria dos 
cerrados, gerando tecnologia voltada para uma assistência t~nica 
adequada, par a par com a implantação progressiva de uma infra
estrutura de transportes, energia e · armazenagem. No 
POLAMAZONIA, certamente pela ampliaçilo das áreas a atender, 
constataMse uma dispersão de recursos impedindo sejam con
centrados, a curto prazo, em projetas de repercussão mais ampla e 
profunda. Desenvolvimento urbano, sistemas de abastecimento 
d'água, sistemas de esgotos sanitários, obras de drenagem pluvial, 
campanha de erradicação da malária, pesquisas sobre doenças tropi~ 
cais, construção de unidades sanitárias, construção e equipamento 
de escol ás de I"' e 2"' graus, cais de saneamento, aeroportos, ancora
douros, portos e regulamentação fundiâria têm sido investimentos 
exigidos pela realidade da vida na Regiilo. Silo, portanto, in
dispensâveis- porque, corno afirma Samuel Benchirnol em seu Projeto 
Geopolítico Brasileiro de Libertação e Desenvolvimento: .. a 
ausência de uma estrutura social e organizacional. para aooiar e 
servir de logística à população, embarga o esforço produtivo, inibe a 
iniciativa privada, destrói os tacos de solidariedade humana, impede 
os efeitos de irradiação e expansão, desfaz a trama e urdidura do 
complexo inovidor e da criatividade". 

Consideradas as peculiaridades que refiro em linhas gerais, 
pode-se. afirmar que POLOCENTRO e POLAMAZONIA 
consagraram. as diretrizcs traçadas pelo II Plano Nacional de Desen
volvimento para uma polftica de desenvolvimento regional em 
termos de áreas consideradas ''nova fronteira da eXpansão 
económica, aí distinguindo a Amazônia e o Centro-Oeste". 

~ claro que, não obstante a significativa tarefa jâ em execução 
na Amazônia, toma-se necessário intensificar, com brevidade, os cui
dados no processo de sua ocupação agropecuftria, de modo não 
somente a permitir a preservação de sua flora e fauna, como a evitar 
a devastidllo ameaçadora ali presente. ~ sabido que a maioria dos 
projetas de lavoura ou pecuária da Região apresenta caractelisticas 
extrativistas. O processo se inicia com o corte e a queima da madeira, 

formãndo-se pastagem: e culturas de ciclo curto. Pela ausência de 
uma tecnologia adequada, a fertilidade do solo rapidamente se 
exaure, ocasionando baixa produtividade, que acaba forçando o 
deslocamento do agricultor para novas âreas. Isso faz com que 
prossiga o ciclo de destruição. No lugar das ârvores frondosas, 
surgem, quando muito, pequenos arbustos com características 
diferentes da flora inicialmente existente, o que já se pode constatar, 
por exemplo, na Rodovia Belêm-Brasflia, entre Imperatriz e São 
Miguel do Guamá. 

Da mesma forma que na agropecuâria, convatn salientar a 
necessidade do aproveitamento ordenado e racional da madeira e 
dos recursos minerais, para evitar que os mesmos sejam dizimados 
sem o devido proveito para a Amazônia e o Pais. 

As razões expostas demonstram ser aconselhável a continuação, 
o aperfeiçoamento e a ampliação do POLAMAZONIA. E para 
melhorar o Programa, permito-me sugerir: - a subordinação dos 
projetas agropecuârios a uma sistemática de vinculação à tecnologia 
recomendada na área; a intensificação da pesquisa, em face do muito 
pouco que ainda se conhece em termos agrícolas na Região; ex.tensio 
rural com a participação de técnicas especialmente preparados. 

Ao próximo Governo da União, que se vai instalar em 1979, 
caberá definir o III PND. Aos ttcnicos que vão colaborar nesse 
trabalho quero, desde já, solicitar a atenção indispensável aos Pro
gramas de Pólos de Desenvolvimento, partido de acurada avaliação 
do POLAMAZONIA, do POLOCENTRO, do PRODEGRAN, e 
do POLONORDESTE. 

A política de desenvolvimento regional nosta em prática no Go· 
verno do Presidente Ernesto Geisel, tendo como instrumentos os 
Programas de Pólos, não poderá, em sua objetividade comprovada, 
deixar de ser mantida. Resultados incontestáveis revelaram o acerto 
dessa estratégia do II PND de "utilização do enfoque de âreas in
tegradas, para permitir ação concentrada do Governo e do setor pri
vado, e para permitir tirar vantagens de economias de escala, 
economicas externas, eeconomias de aglomeração (ou seja, de rela
ções de complementariedade entre diferentes projetas)". 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.) 

S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Continuo hoje o discurso que me aventurei a fazer aqui, come
çado na semana passada, e, por falta de tempo, encaminhado à 
Mesa, para ser publicado no Diário do Senado, em vez de pronuncia
do neste plenário, sobre a vida e a obra de Gilberto Freyre, o grande 
brasileiro que ao nosso Pais tanto tem servido com seu gênio que as 
Américas e a Europa reconhecem e proclamam. 

Na conferência que produziu em 1947 na Sociedade Antigos da 
América, atendendo a convite de Juracy Magalhães, então seu Presi~ 
dente, o tema por ele mesmo escolhido foi Watt Whitman, ••o cama
rada Whitman, o mais cordial dos americanos de todas as Américas 
e de todos os tempos, aquele que disse de um de seus livros:" 
"Comrade, this is not book. Who Touches this, touche a man" 
("Camarada, isto não é livro. Quem toca nestas páginas toca num ho· 
mem.") 

WALTWHITMAN 

Nesta hora em que o País se prepara para dar início à sua reinstiM 
tucionalização, alegra-me recordar como àquele tempo em que nos 
reconstitucionalizávamos via eu a realidade brasileira. Depois de afir~ 
mar que Gilberto Freyre fizera bem_ em escolher o assunto de sua 
conferência, acentuei que ninguém melhor que Whitmari hlterpreta
ra a América, definindo-lhe a missão em mensagens de acentos b[bli~ 
cos e tons proféticos, como o revolucionário que buscara e descobri~ 
ca nas riquezas naturais da Pátria, então empolgada pela fortuna e 
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pelo progresso, não o ouro, o carvão, o petr6leo, mas o seu conteúdo 
humano e espiritual. Tal raiz que mergulhasse fuõdo no subsolo das 
origens americanas, nas suas fontes mais puras, ganhou à voz de 
Whitman um vigor primitivo e um cOlorido de virgindade, Integrara
se. fundira-se ele nas coisas e nos seres, dando expressão a forças te
lúricas, forças selvagens e místicas, apocalípticas, em rugidos de fera 
rebelada que se queria libertar e expandir além dos limites humanos. 

ID~IAEAÇÃO 

Em Walt Whitman a identidade entre a idéia e a ação alongava
se na coincidência entre o pensamento e o pr6prio ser tisico. Seus 
poemas não se apresentam com a frieza do raciocínio, mas com o ca
lor do sangue circulando nas veias. Realizava ele, de fato, em si mes
mo, a unidade, tanto se lhe confundem inteligência e instinto, espíri
to, sentidos e nervos. 

Em tal estado de inocência, todo sensações e emoções, exprimia 
e sintetizava o homeni, a natureza, a civilização americana, tudo 
unindo e universalizando. Seu amor ao homem, sua dedicação frater
na ao ser humano, era ânsia de unidade, amor universal, libertação: 
"Só uma intensa preocupação com o próximo nos pode dar a autênti
Pl posse de nós mesmos, e, ao lado dela, a liberdade". Daí emanou, 
com a atitude contra a escravidão, a exaltação pela democracia, exal
tação que nele não se traduzia apenas nos poemas, mas desdobrava
se na ação renovadora. 

Em campanhas eleitorais, como jornalista e como politico, sem
pre acentuava Whitman a preponderância das idaias sobre o homem 
e o partido, e considerava que ou a democracia "penetra no coração
dos homens, em sua sensibilidade e em suas crenças, com a mesma 
firmeza com que em seu tempo o fi:Zerarri o Feuá8.tismo e a Igreja, ou 
a sua força será negativa". 

PREGAÇÃO ATUAL 

Embora decorrido mais de século e meio do nascimento de 
Whitman, os problemas continuam vivos e dão atualidade à sua pre
gação. Sendo ele antes para ser completado que negado, suas pala
vras, além de verdadeiras e proféticas, adquirem, neste momento, ex
cepcional oportunidade. A democracia, que precisa como nunca da 
nossa fé e do nosso entusiasmo, ainda não penetrou no coração de to
dos os homens, para os quais se restringe a simples cenário, mantido 
pelo acaso, ante a indiferença e a in!rcia gerais. Permitindo ao ho· 
mem realizar~se na sua plenitude, dâ-'nos direitos, mas impõe-nos 
deveres, dos quais resulta, em última analise, a nossa pról'ria sobre
vivànêia. E um desses deVereS, se q_uis~mos· salVaf ã iibefdà:dC c -ã 
paz, é não nos excedermos em nossos direitos, não nos empenharmos 
em manter privilégios sociais e econômicos q_uejâ não podemos usu
fruir. No entrechoque a que assistimos, de duas civilizações desa
justadas, à democracia política faz-se preciso juntar a demo~ac:ia so
cial.e econômica, para que desapareçam as desigualdades contrárias 
à autêntica sociedade democrática. E isso com a preocupação antes 
de compor e conciliar que de agitar a destruir. Como disse Gilberto 
Freyre, saudando Roosevelt naquela época, ~·ser antimarxista siste
mático é hoje tão politicamente arcaico como ser sectariamente pró· 
marxista. Estamos já em pleno pós-marxismo", nesta era de recons
trução social, que precisa ser concretizada "pela conciliação ou 
combinação ou síntese de valores antagônicos ou diversos, dentro, o 
mais possível, de método ou progresso democrático de conciliâ-los.,. 

MÚLTIPLAS E OCEÂNICAS QUALIDADES DO POVO 

Ao contrário do que imaginam alguns dos seus críticos, outra 
não seria atualmente, por certo, a conclusão de Walt Whitman. Poe
ta da democracia, como da América, glorificou a personalidade, 
inclinou-se para o individualismo. mas n-ão deixou de censurar-lhe os 
excessos nem se desapercebeu da existência da massa, acusado a~ de 
comunista por defender maiores direitos para os trabalhadorea. 
Confiou no povo, destacou-lhe "a capacidade de grandeza históri
ca", as .. múltiplas e oceânicas qualidades", e condenou o desinteres
se da literatura e das classes cultas e semicultas da Amarica pelos 

seus problemas, Queria que os_ homens no seu caminho nio 
encontrassem obstáCulOs nem sofressem humilhações, e tivtssem 
todos, de inicio, o mesmo nível para se desenvolverem. 

!NTI:RPRETE DA AMf:RICA E INT~RPRETE DO BRASIL 

Se os queria assim, com iguais oportunidades, não iria ele con
cordar com uma sociedade que .. não pode satisfazer de modo profun· 
do o ideal de fraternidade", que não vê nos homens "as identidades. 
mas sobretudo as diferenças, embora sejam iguais as necessidades". 
Pregando a fraternidade, a união, considerando-se mesmo uma slntc
se do Universo. não seria ele insensível às verificações e às soluções 
requeridas pelos novÓs tempos, se vivesse nos nossos dias. 

E concluía. eU dizendo assistir com o maior prazer intelectual e 
espiritual ao encontro de Walt Whitman, intérprete da Amêrica, com 
Gilberto Freyrc, intérprete do Brasil, que se aproximam por vivos 
traços de afinidade, ambos tão universais para compreender, tio 
corajosos para afirmar, tão equilibrados para julgar, tão combatidos 
na sua vocaçã·o revolucionária e tão inflcxfvej.s na determinação de 
elevar o homem através da paixão e da fé democráticas. 

HÃ TRINTA ANOS 

Assim falava cu hã mais de trinta anos passados, expondo ideias 
que ainda hoje defendo. Hâ poucos dias, procurado por um repórter 
da Folha de São Paulo. tive, aliás, ensejo de refirmâ-las, recorclou-lhe 
a ffase de ex~Deão de Canterbury no seÜ livro famoso: 

-"Que me adianta ter liberdade para ir ao cinema se 
não tenho dinheiro para pagar a entrada?" 

Entendo que todos os problemas enfrentados no momento, por 
todas as Nações do Mundo, só serão resolvidos com a transforma
ção social, tanto decorrem eles da fome e da miséria. Sucedo, entre
tanto, que, ~orno lembrei ao repórter da Folha, desejamos que essa 
transformação seja pacífica mas a História não nos deixa otimista a 
esse respeito, porque não se conhece no mundo ningu6m que tenha 
aberto mão, voluntariamente, dos seus privilégios. 

AGRAVA-SE A SITUAÇÃO 

Verifica-se, porém, que a situação ~e agrava. Pode--se dizer que 
hoje vivemos sobre vulcões, na intranqUilidade decorrente de seques
tros, assaltos, etc. A própria realidade agride os privilégiados e os 
convoca a dividir o que te:m coni os que nada taro. 

Recorde-se que a abolição no Brasil foi ato do próprio Governo 
lmperi;ll, e alegra-me dizer. com Moreno Brandão, que em minha 
terra, Alagoas, ••Entremontes, no Baixo Silo Francisco, foi o primei ... 
ro lugar de~tte País qUe deixou de ter escravos, pois, muito antes de 
Acarape, no Cearâ, fazer a sua redenção, os entremontanos tinham 
feito um pacto pelo qual libertavam todos os seus cativos. '"E ainda 
nesta década vimos Charles Chaplin condecorado pela Inglaterra e 
receber nos Estados Unidos as maiore5. homenagens, apesar de seus 
filmes serem todos de censura à sociedade capitalista, que ele 
ridiculariza com a arma terrível do riso. 

CONVOCAÇÃO DOS JOVENS 

Para essa obra, que é um desafio apaixonante. estão convocados 
os jovens brasileiros. Eu quase diria em altos brados, P.ara esses 
jovens, o que Walt Whitman gritava_ para os americanos: ••Entrem 
na politica. Aconselho todos a fazerem isso". Sim, indispensável & a 
eleição, o voto. Somos um país de mocidade, com mais de 50% de 
nossa população na faixa etâria de menos de 21 anos, e os moços pre
cisam participar também da vida pública. Participar para ganharem 
experiência C melhor s~rvirem ao Brasil. E servirem com o idealismo 
proverbial da juventude. "Não falo das promess~s de sucesso mate
rial", como dizia Whitman, em seu livro de 1871 - Democratlc 
Vistas ..... mais profundo que tudo isso (sucesso material, institui· 
ções políticas, sufrágio") - o que afinal e unicamente hã de fazer do 
nosso mundo ocidental uma nacionalidade superior a qualquer outra 
até hoje conhecida, - serão vigorosas literaturas, das quais ningu6m 
ainda suspeita, personalidades perfeitas c sociologias originais, 
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transcendentais, exprimindo a democracia e a modernidade que, no 
seu sentido mais alto, ainda não foram expressas. -

NÃO !'.A SUPREMA EXPRESSÃO 

Não se pode, evidentemente, considerar "a eleição baseada no 
sufrâgio universal como <a suprema expressão da democracia", por
que, "praticada depois da primeira Grande Guerra, essa democraCia, 
apenas política ou litúrgica", "nem levantoll-o padrilo de vida dos 
muito pobres nem limitou o poderio econômico e políticO -dOS ikoS ... 
como Jâ o destacou em Dl[erenças de Conceitos de Democracia, J. 
Alvarez Dei V avo. Mas a realidade é que,- são palavras da Ralgale 
Barton Perry, em seu J'uritanism and Democracy "dando ar e luz a 
massas humanas até hoje sepultadas no escuro, a democracia espera 
enriquecer a cultura humana no sentido da qualidade, e não apenas 
no da quantidade." 

E. dentro da democracia, que ds jovens brasileiros se entreguem 
à atividade política. Mas atividade política como .. forma -de exprimir 
sua Paixão Moral. Paixlo pela-"lusl.iça Social. Paixão pela solidarie
dade humana. Paixão pela comunidade, encarnada principalmente 
pelo homem comum, como queria Whitman." São expressões estas, 
Srs. Senadores, de Gilberto Freyre, com que encerro, Corri ffiuita ale
gria o meu pronunciamentO de hoje. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevtdes)- Concedo a plavra 
ao nobre Senador OsiiéSTciXéifã:~ ~- - - ---~~- -- - ---

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Pronuncia o '"" 
guinte discurso. Sem revisão do oradOf.)...:..:: Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

No dia 21 último comemorou-se, nesta cidade, a maioridade de 
Brasília, uma cidade cantada e decantada por todos, em prosa e ver
so, em que se falou da sua história, dos seus candangos, da impor
tância fundamental que encerra para a vida desta Nação. 

Lembro agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, no momento 
em que Brasma completa 18 anos, gloriosa e feliz C"om seus parques, 
imensamente encantada com suas avenidas e com suas superquadras, 
que é hora de se pensar na cidade implantada no hinterland 
brasileiro, na sua projeção para o Centro-Oeste brasileiro. 

Desde que para aqui vim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma 
das preocupações que me moveram foi a criação da Região 
Geoeconômica do Distrito Federai, a detimçã.o da sua Região Geo
econômica, para que Brasflia pudesse, realmente, cumprir o seu 
papel na história brasileira. Não da cidade cartão postal, não da ci
dade do_edifíeio do CongresSO õi:i-do Palâcio do ltamarati, mas da ci
dade que realmente representasse, como de fato lhe reserva a Histó
ria, e que deve, realmente representar um papel muito mais importan
te no contexto do desenvolvimento brasileiro. 

Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Centro-Oes_te 
brasileiro projeta-se, em termos de desenvolvimento, como a região 
de afirmação es.tratégica, exatamente por ser esta região a sede do 
comando político-administrativo do País, por se delinear, aqui, um 
grande potencial para produzir alimentos, como permanentemente 
se repete da tribuna desta Casa. -

t claro, Sr. Presidente, que a localização deste comando provo
cou uma mudança do centro de gravidade de regionalização econô
mica do País. E, ao mesmo tempo, conseqüenciou uma série de 
desequilíbrios do âmbito da região de influência, que eu diria mais 
direta de Brasnia. E isso" é explicável em virtude de Brasília não ter 
sido formada pela sua própria região, mas sim concebida e imposta a 
essa mesma região, ou a uma estrutura regional frágil, e desarticula
da quanto às suas interações económicas, sociais e espaciais. 

Tenho repetidamente dito que é importante redimensionar-se 
Brasília para o seu papel, eis que ela se situa, lamentavelmente, numa 
região pobre que precisa fortalecer-se para que Brasüia seja forte, 
sob pena de termos uma Capital tão~somente, ora com cartões pos
tais deste Congresso, do Palácio do ltamarati e de outras regiões, 
mas, sobretudo, uma cidade tensa, uma cidade de diflcil 
posicionamento social pelas tensõeS que necessariamente gerarão. 

:t por isso, Sr. Presidente, que nestas CC!'ndições podemos 
afirmar que Brasma encontra·se, praticainente, integrada a esta re
gião, onde são ainda verificados grandes desníveis económicos, so
ciais e de urbanização em relação à Capital da República. 

A região circundante de Brasília ou do Distrito Federal, para ser 
mais exato, compõe um quadro humano formado por l ,5 niilhão de 
habitantes, que cresce à taxa assustadora de 5,8% ao ano, em virtude 
dos fluxos espaciais de trabalho que se projetam não só sobre Brasí
lia mas sobre toda a ârea do Centro~Oeste brasileiro. Nesta região se 
acumula um expressivo potencial de recursos minerais, destacando
se o níquel, o cobre, o amianto e o fosfato. As atividades económicas 
desenvolvidas se relacionam necessariamente com a agropeciiârla:; 
algumas de projeção agroindustrial e unidades industriais de explora
ção mineral, como o exemplo quase isolado do amianto crisolita de 
Uruaçu. 

Como· Se iiv1denciou-,· a 'R.egiãO-Cieoêconômica de Brasfiia tem 
esta dimensão estrutural, agravada sobremaneira pela formação em 
municípios periféricos de loteamentos urbanos, que não contribuem 
para a redução das pressões das classes· de menor renda por habita
ção, no Distrito Federal, e onde se encontram os empregos e os servi
Ços: e nem; pOrtantO, benefiCiam os mun'idpios em· que se lÕcaliZaõi, 
peia sua absoluta falta de correspondência a qualquer situação objeti
Ya, concreta, real. 

O Sr. Lizaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. :&• um 
aparte, nobre Senador Osires Teixeira? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Ouço, com 
muito prazer, o nobre Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Ba.rboza (MDB- GO)- Eminente Senador Osi
res Teixeira, no instante em que V. Ex\ mais uma vez, -deb3te o que 
representa Brasília plantada no Planalto Central, V. Ex• evoca, com 
inteira razão, o problemas das âreas circunvizinhas, a maioria delas 
integrando o Estado que ambos temos a honra de representar nesta 
Casa. E peço permissão a V. Ex• para inserir no seu discurso, enfati
zando da necessidade de, efetivamente, criar-se condições de apoio 
maciço à chamada Região Geoeconômica de Brasília, desenvolven
do-a para que, inclusive, Brasilia possa ser aliviada dessa pressão ex
traordinâria o enorme contigente humano que para aqui vem sem 
condições de fixar-se em Brasflia, criando aqui problemas de sanea
mento, de habitação, de transporte, e exigindo uma infra-estrutura 
muito maior. Dando-se a verdadeira dimens.ão à chamada Região 
Geoecônómica, beneficiando dezenas de municípios do _nosso queri
do Estado de Goiâs, atendendo também a municípios do Estado de 
MinaS Gerais, aqui cirCU:nvizinhos, Brasilia poderá, assim, alçar por 
um futuro como uma cidade não apenas concebida em métodos mo
dernos, projetada para ser efetivamente a maior Capitill deste século 
m=as, sobretudo, a cidade humana, a cidade desenvolvida que todos 
nós almejamos ela venha a ser. Muito obrigado, eminente Senador. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- V. E<•, nobre 
Senador Lázaro Barboza, não tem a permissão, V. Ex• tem o direito 
de intervir neste prOnunciamento, sobretudo, porque esta Casa e to
do o Brasil reconhecem em V. Ex• um dos homens preocupados não 
só com a grandeza da Pâtria mas, particularmente, com o desenvol
vimento de toda essa região. 

Na verdade, quando inicialmente falamos na maioridade de Bra
snia e nos problemas decorrentes dessa maioridade, quisemos proje
tar Brasflia nesse contexto que não vai aos dez ou aos quinze municí
pios goianos, que não vai aos dois ou aos três municípios mineiros, 
mas que se projeta como um pólo irradiador de desenvolvimento em 
toda a Região Centro-Oeste, que é uma região carente, que é Uma re
gião dificil e que só fortalecida, só desenvolvida, poderá realmente 
dar a esta Brasília as condições não só de abastecimento, mas as con
dições que eu diria de relaxamento de uma possível tensão social que, 
lamentalvelmente,jâ se aviZinha desta Capital. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)r- Exatameníe! 



Abril de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quarta-feira 26 1627 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- QO)- Cobre as pala· 
vras de V. Ex• inteira e total razão, e pode estar certo de que o seu 
aparte abrilhanta, realmente, e dá aquele colorido necessário que de
veria ter o meu pronunciamento na tarde de hoje. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito obrigado, Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)-'-- Mas, Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores, falávamos dos loteamentos isolados tenden
tes a resolver os problemas de Brasília, em que se evidencia que não 
só não resolve os problemas da mi8:ração para Brasfiia como, de res
to, não resolve os problemas económicos desses municípios. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Em verdade até os agra
vam. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - t cvic!erite 
que, se por um lado os agravam, existem as excecões que não 
convêm, no instante, descer os detalhes para os esclarecimentos. 

1:. bem Verdade que a definição da Região Geoeconômica de Bra
sflia e a locação de recursos a ela destinados para resolver os seus pro
blemas surtiram alguns efeitos tanto que diante di::sses problemas -sur
gidos e mesmo em decorrência dos efeitos locais de uma economia ur
bana das proporções de Brasflia, o Governo Federal implementa o 
Programa Especial da Região GeoeconômiCa de Brasflia, obedecen
do àquilo que os técnicos chãmam de uma escalla regional de priori
dades. 

E esse Programa se projetou com os objetivos bâsicos que se se-
guem: 

i) minimizar o fluxo migratório dirigido para B-rit.Sllia; 
ii) fortalecer a integração regional; 
iii) preservar a função político-administrativa de Brasflia. 
Para serem atingidos esses objetivos, destinou o Governo recur

sos da ordem de CrS 812,0 milhões, os quais por si só jâ representa
vam pequena importância para alcance dos propósitos delineados 
dentro do período de 1975-77. 

Todavia, com o desenrolaidã execução do Programa, c-om as di~ 
ficuldades financeiras existC:rites em termos das arcas do Tesouro, 
obseervou-se a sensível diminuição desses recursos, agravados ainda 
com conflitos de orientações gerenciais com o órgão rePi-esentativo 
da administração do desenvolvimento regional, a SUDECO, e o.s su
cessivos cortes de recursos, tendo reduzido, ao ponto de no caso do 
exercício de 1978, para apenas Cr$ 180,0 milhões, provenientes do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND). 

~evidente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que à luz dessas evi
dências, pode-se constatar que foram por demais drásticas as atitu
des em relação a um programa de tamanha JI_lagnitude ou de grande 
importância para Brasília e. principalmente, para a chamada Região 
Geoeconômica de Brasflia. (Muito bern!) 

Em face da importância que representa Brasflia no contexto bra
sileiro, há uma timidez do programa da região geoeconômica do Dis
trito Federal. (Muito bem!) 

~ hora, pois, no instante em que Brasllia comPleta os seus 18 
anos, na hora em que esta cidade não mais pode ser considerada co
mo uma frente de obra, quandO' não mais esta cidade está a necessi
tar tão~somente de um gerente, mas de um governante, que se dê a 
Brasília, amanhã, um governante. Um governante que analise o 
contexto. global de Brasflia em face do Centro-Oeste brasileiro, que 
não analise Brasflia como uma .cidade, porque, aqui não ~ efetiva
mente o lugar do prefeito, mas, o lugar do goyernador.E: evidente, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nestas nossas expressões não vai 
nem há a significação de critica a quem quer que seja, senão a 
preocupação de que, no instante em que Brasflia tem 18 anos,~ hora 
de Brasília ser tratada como adulta, é liora de Brasília ser reconheci
da como um pólo de desenvolvimento e um pólo importante no 
contexto desenvolvimentista brasileiro que Brasnia representa. (Mui
to bem!) 

~ hora, pois, de acabar-se com a timidez dos programas. E: claro 
que, apesar desses fatores adversos, o desempenho do programa, eu 

diria, vem sendo razoável, na medida em que se consideram os atuais 
ajustamentos de suas metas com os recursos disponíveis. 

bto espelha~se na execução de vãrios projetas inlra~estruturais, 
tendo por expressão maior o distrito agroindustrial de Anâpolis, sem 
dúvida nenhuma um dos grandes suportes, para que Brasflia possa 
reaJmente dizer-se urna cidade adu!~;;t. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! Permite 
V. E,:.• um aparte? 

O SR. OSlRJ;:S TEIXEIRA (ARENA - GO) -'- Com muito 
prazer. 

O Sr. Lizaro Barboza (MDB - GO) - Nobre Senador Osires 
Teixeira, o discurso de V. Ex• nesta tarde honra o Senado e honra 
Goiás, principalmente no instante em que V. Ex• aborda a timidez 
do Governo no to~nte à atenção toda especial que deve ser dada a 
região geoeconõmica de Brasflia. Quando V, Ex• enfoca o problema 
do distrito industrial de Anâpolis, que se reveste ine_gavelmente ..!e 
uma importância fundamental para Brasflia, porque desenvolver-se 
aqui o parque industrial Brasflia, ao invês de ver diminuída, ao invés
de ver invertida a tendência migratória de mão-de-obra não 
especializada para câ, esse problema só ira a-gravar-se no futuro, 
enquanto que a localiZação na cidade industrial de Anápolis, rece
bendo ela ajuda e incentivo do Governo para tornar-se um pólo de 
desenvolvimento de Brasília no Estado de Goiás irá auxiliar sob~
modo, principalmente nesse setor do aliviamento dos caldeirões de 
pressões, dos bolsões de pobreza, da mão-de~obra desqualificada que 
para Brasflia aflora. Muito bem, eminente Senador, o seu discurso, 
nesta tarde, honra o Senado e honra Goiás. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- V. Ex•, nobre 
Senador Lázaro Barboza, sabe, como eu, que foi o programa. 
especial de desenvolvimento da ârea geoeconômica de BraS:ttia que 
permitiu ou está permitindo a implantação do distrito agroindustrial 
de Anâpolis, que visa fundamentalmente descaracterizar essa 
preocupação dominante de se conceber Brasma como pólo de desen
volvimento consubstanciado numa forte base de c-oncentração indus-
trial. h óbvio que o desenvolvimento e o desenrolar desse programa 
tendo sido razoável até o presente momento, não pode continuar tf~ 
mido de agora em diante já que Brasflia completou seus dezoito 
anos. Há só uma recolocação que precisaria fazer ao aparte de 
V. Ex•, que me honrou, que sempre honra todos eles, é de que o que 
tentamos caracterizar, o que está ficando caracterizado, ao longo de 
llOsso pronunciamento, abrilhantado com os apartes de V. Ex•, ~de 
que há uma timidez no programa, o que é bastante diferente da timi
dez do Governo, que é um envolvimento global de toda problemáti
ca brasileira. No instante em que chamo a atenção do Governo para 
os dezoito anos de Brasília, faço-o porque está na hora de terminar
se com a timidez do programa, para que o Governo, agressivo,_ dinâ
mico, excepcionalmente realizador, como tem sido em programas de 
desenvolvimento no Nordeste, com a implantação de uma Camaçari, 
cOm o- desenvolvimento do Amazonas com a feitura de ínúmeras rea
lizaÇões como Tucuruf, como Curuana, como tantas Oütra"S obras 
infra-estruturais válidas, ainda hã pouco lembradas pelo nobre Se
nador Cattete Pinheiro. quando falava no programa do 
POLAMAZONIA; que o Governo sobre Brasflia, a respeito do 
programa para a Região Geoeconômica de -Brasflia, seja agreSsivo. 
como está sendo agressivo ao fazer a grande· usina do Sul do País, no 
velho e grande Paraná; qt~;e faça realizações como vem realizando na 
área da assistência social, na área da alimentação, na área de prote
ção ao trabalhador, na área, enfim, que envolve todo o povo brasilei
ro. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite V. Ex• -outro 
aparte? 

O SR. OS IRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Ouço V. Ex• 
com muito prazer, 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador, 
apenas para recolocar as coisas nos devidos lugares, um pequeno 
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reparo. V. Ex• concorda comigo, e estou de pleno acordo com 
V. Ex•, no tocante à chamada região geoeconómica de Brasflia. O 
Governo plancjou aqui, timidamente, lançou um programa Umido c, 
evidentemente, um Governo agressivo - agressivo no rumo do 
desenvolvimento - não pode e não deve gerar programas tfmidos, 
porque, evidentemente, seria a negação dessa capacidade 
empreendedora. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) -Nilo gostaria 
de usar a expressão que vou usar mas, evidentemente, é um sof11ma. 
Em nenhum momento afirmei que houve timidez do Governo. Pelo 
contrário, enfatizei aqui foi a grande agressividade no contexto 
desenvolvimentista brasileiro, os seus programas verdadeiramente 
arrojados. O que disse, e que volto a repetir, é que face à pro
blemática dos encaixes governamentais, no instante em que Brasília 
completa os seus 18 anos, no instante em que ~la deve alçar-se como 
pólo de desenvolvimento por moto proprlo, para uma Brasflia nessas 
condições, para uma Brasflia nos dias de hoje, para a Brasnia de 
dezoito anos, o programa está tlmido. E a hora é exata para pedir-se 
ao Governo que dinamize isto, pi:tra que se dê mais recursos ao distri
to agroindustrial de Anâpolis, para que se crie uma infra-estrutura 
hospitalar nos municípios vizinhos desta região, para que se dê su
porte às agências de desenvolvimento, capaz de criarem uma infra
estrutura de produção, capaz de dar alimentos a esta cidade, indepen
dentemente de recorrer-se a recursos de São Paulo e de todo o 
Centro-sul, para abastecer a Capital. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como todo instrumento de 
intervenção governamental tem características políticas, enfatizo a 
colocação que faço, neste in!;tante, de manifestar-me de forma 
intransigente pela continuidade do programa da região 
geoeconômica de Brasfiia, com a integração não só de Brasffia, 
naquilo que representam os seus municípios vizinhos, não só de 
Brasflia, tendoka co'mo um todo o Distrito Federal, mas, uma 
integração de Brasflia como um todo espacial, visando a integração e 
o soerguimento económico de todo o Centro-Oeste brasileiro, pois é 
exatamente pela vinculação de Brasília a esta sistemática estabeleci
da de desenvolvimento integral do eminente Presidente Ernesto 
Geisel que deve, também, ser entendida, concebida e dinamizada a 
Capital da República. 

; O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um 
'aparte, nobre Senador Osires Teixeira? 

O SR. OS!RES TEIXEIRA (ARENA- GO) -Ouço com mui· 
to prazer o meu nobre e querido Senador representante do &ptrito 
Santo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Osircs 
Teixeira, o Senado estâ ouvindo de V. Ex• um hino de exaltaçilo à in
dependência e ao- progresso geoeconômico de Brasfiia no qual, de 
envolta com o progresso econômico, também traça para a Capital o 
futuro da agressividade politica e até a carta de alforria de nossa 
Capital, que já alcançou os 18 anos. Eu pergunto: concordaria 
V. Ex.•, por exemplo, se depois dessa carta de alforria tivesse Brasfiia 
também o regime do governador escolhido ou do governador eleito? 
Porque se é do governador escolhido, nós continuarfamos-na mesma 
situação do statu quo ante, como nós estamos vivendo. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Nobre 
Senador Dirceu Cardoso, acho que, agora, num amanhã próximo e 
num amanhã distante, seja governo a ARENA, seja governo o Movi
mento Democrático Brasileiro, seja governo um outro -partido -
quando no amanhã se abrirem as comportas e se puderem formar no
vos partidos ..,..... o governante de Brasfiia deverá ser sempre um 
homem de estrita confiança do Senhor Presidente da República c, 
como tal, nomeado. E duvido q1,1e V. Ex•, depois do ano 2000, se 
guindado for ao governo, porque antes isso não deverA acontecer, 
terá. opiniãO diferente. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Se V. Ex• me 
permitir, vou terminar a resposta ao eminente Senador Dirceu 
Cardoso para, logo em seguida, dar o aparte a V. Ex' 

O que tentamos enfatizar no nosso pronunciamento desta tarde 
é, exatamente, que Brasília tem um papel sui generis no desenvol
vimento desta Nação. Brasfiia não é uma cidade como qualquer ou
tra. 

Ainda hã poucos dias ouvíamos, quando se defendia nesta Casa 
eleições, representação política para Brasília, o comparativo desta 
cidade com o Rio Ue Janeiro. Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
inquestionavelmente situação inteiramente diferente. Na verdade, 
criou~se, implantou~se nesta região, numa região pobre, numa região 
de bolsões de pobreza, e com desníveis econômicos serifssimos, uma 
nova capital, não para ser uma cabeça de ouro circundada por misé
rias, mas uma cidade que pudesse representar o pólo de desenvol
vimento desta região; uma cidade qUe pudesse representar a alavanca 
necessária ao progresso de todo o Centro~Oeste brasileiro. 

~ exatamente por isso que, embora válida a tese da representa
ção política, acho-a profundamente prematura, a não ser para aque
les que querem fazer boa situação perante quem não analisa com 
profundidade os problemas. 

O Sr. Lázaro· Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Ouço V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência 
adverte o nobre orador de que o seu tempo praticamente se esgotou. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Como eu jâ 
havia concedido o aparte, Sr. Presidente, ouço o correligionàrio de 
V, Ex•, também em sua homenagem. 

O Sr. Lázaro Barboza (MPB - -GO) - Se;nª'dor Osir~_:reiJS_ei_
ra, apenas para lembrar que, no bojo de um pronunciamento tão 
brilhante como o de V. Ex• nesta parte, V, Ex• venha se manifestar 
contrariamente à idéia de um governante eleito pelo povo_ de Bra
sília, advogando assim, a tese, de que o governante de Brasília seja 
sempre da estrita confiança do Presidente da República, quando, evi
dentemente, todos nós preferíamos que ele fosse -de estrita confiança 
do povo brasiliense. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Eu preferiria 
ganhar, na próxima Loteria Esportiva, 50 milhões de cruzeiros. Go
verno não é o dever ser, é o ser. Só lamento que V, Ex• julgue meu 
discurso brilhante quando concordo com V, Ex•, o que não quer 
significar c:jue a recípr-Oca seja verdadeira. Por vezes, ouço V. Ex• 
criticando acerbamente o Governo e sempre vejo em V. Ex• um 
brilhante Senador desta República. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO) - O que não desprestigia 
o brilhantismo do seu pronunciamento. Lamentei ter que discordar 
profundamente da última colocação feita por V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Prossigo. Sr. 
Presidente: 

A TIMIDEZ DOS PROGRAMAS!!! 

Apesar desses fatores adyersos o desempenho do Programa vem 
sendo razoável na medida em que se consideram os atuais ajustamen
tos de suas metas com os recursos disponíveis. Isto espelha-se na 
execução de vários projetas -infra-estruturais, tendo por expressão 
maior o Distrito agroindustrial de Anápolis visando fundamental
mente descaracterizar a preocupação dominante de se conceber Bra
silia como um pólo de desenvolvimento consubstanciado numa forte 
concentração industrial. 

EM DEFESA DO PROGRAMA 

Como todo instrumento de intervenção governamental tem 
conotações políticas, manifesto-me de forma intransigente pela conti-
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nuidade do Programa cofn a integração do todo espacial, isto ~. pela 
vinculação de Brasflia a sistemãtica de programãção estabelecida. 

É evidente que ao defender a continuidade do Programa dare~ 
gião geoeconõmica de Brasília, encareço, repito, a necessidade de ser 
reformulada a estratégia espacial adotada, os objetivos e os segmen
tos da intervenção na região de planejamento. 

Associo esses aspectos o sentido maior de se ter um sistema ge.
rencial deste Programa com amplos poderes de comando, que somen~ 
te se cristalizará. sob a égide de uma administração de desenvolvimen
to regional, que bem poderia ser a Superintendência do -Desenvolvi~ 
menta da Região Centro-Oeste (SUDECO); com i:strutúra bem mais 
ampla e bem mais vâlida. 

Torna-se claro que essa Superintendência, assim como as de-
mais, estariam sendo afetadas por um processo de esvaziamento ins
titucional, em razão da evidência patente da excessiva centi-alização 
do planejamento nacional. A inflexão deste processo somente se. de
senvolverá através da sua descentralização. 

Para tanto, torna~se necessária uma reorientação de políticas no 
sentido de fortalecer as Superintendências, com ênfase à ação coor
denadora do planejamento regional em toda a sua extensão e, ao 
mesmo tempo, caracterizando~as dentro de um sistema com amplos 
poderes de decisão. Talvez seja exequível fazerem parte do aparato 
institucional de aprovação dos orçamentos setoriais e dos financia
mentos governamentais. 

A idéia é se adotar o planejamento regional como uma estraté· 
gia permanente de desenvolvimento. Daí ser básico, em nosso caso, 
fortalecer a estrutura orgânica e funcional da SUDECO," dindo·lhe, 
inclusive, os instrumentos de políticas económicas e financeiras capa~ 
zes de personalizar o sentido da administraçãó regíonal. 

Desta maneira a síntese da minha manifestação se delineia nos 
seguintes aspectos: 

a) fortalecer a estrutura orgânica e funcíonal da SUDECO, 
colocando-a a um nível de decisão superior. Para fanto sugiro a cria-
ção de um Conselho de Desenvolvimento Regional; _, 

b) preservar o caráter político, administrativo e cultuial.da Ca~ 
pita! do País, canalizando recursos produtivos de maior vulto, para o 
quadro mais amplo da Região; -

c) abertura de oportunidades alternativas de absorção popula
cional pelos subcentros da Região Geoeconómica de Brilsília, redu
zindo as pressões migratórias sobre a Capital Federal; 

d) fortalecimento Urbano e Social desses subcentros regionais; e 
e) valorização económica da Região para sua integração ao pro~ 

cesso de Desenvolvimento do Pais e o abastecimento dos gêneros de 
primeira necessidade ao Distrito Federal. 

Ao concluir, resta-me desejar que, no instante em que come
morarmos a emancipação e a m3.ioridade plena de Brasflia que, 
como mulher, só a adquire aos 21 anos, possamos- ou outros Sena~ 
dores possam - desta tribuna reconhecer que, realmente, Brasflia es~ 
tarâ desenvolvendo o papel que lhe cabe, ou que lhe coube, na Histó~ 
ria do desenvolvimento deste País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Acham-se inscri
tos para breves comunicações os eminentes Senadores Orestes Quér
cia e Virgílio Tâvora. O teritp-0 regimental a isso destinado -é de 15 
minutos. A Presidência, portanto, lembrando esse espaço de tempo, 
pede aos dois oradores que se comportem dentro dos IS minutos 
regimmentais. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia, para uma 
breve comunicação. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP. Para uma breve 
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: · -----

Vou-me pronunciar, se possível, num espaço menor qUe os 15 
minutos a que V. Ex'- me defere. 

Quero assinalar, com satisfação, que: 

"O Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artísti
co, Arqueológico e Turístico do Estado (CONOEPHAA'f) 

abril! ontem processo de tombamento da reserva florestal de 
Morro Grande, junto a Caucaia do Alto. Assim, até que- os 
conselheiros do órgão se deci9am pelo tombamento ou não 
da área, ela será intocável. t exatamente nesse lugar que o 
Governo do Estado pretende construir o aeroporto 
metropolitano de São Paulo." 

Naquele local o Governo de São Paulo ameaça de depedrãção 
boa parte daquela grande região, para as obras do aeroporto 
metropolitano daquela Capital. Em razão disso, Sr. Presidente, enti
dades conservacionistas se unírain, se movimenÚrattl, ganharam a 
opinião pública e solicitaram o tombamento daquela reserva flores
tal, alegando, com justiça, que ali existe: um manancial extraordiná
rio de recursos hídricos que são reservas para a Capital de São Paulo, 
e que-se constitue, aquela região, na derradeira área verde importan
te do Estado de São Paulo. Disseram isto, alegaram isto, se movimen
taram em torno desta idéia e ao mesmo tempo, através de debates, 
foram abertas novas opções para o Governo de São Paulo, uma das 
quaisjâ assinalei nesta Casa, que seria a possibilidade de melhorar as 
condições do Aeroporto de Congonhas, restringir pousas e decola~ 
gens apenas a viagens internas, nacionais, lã em Congonhas, reti
rando-se de lã os táxis aéreos, os aviões particulares. E ao inesmo 
tempo, dando possibilidade a que o Aeroporto Internacional de Vira
copos ficasse reservado aos vôos internacionais até que houvesse 
viabilidade para se construir, quem sabe, se for necessário, se o futu
ro disser que hã essa necessidade, um outto aeroporto metropolitano. 

Neste instante, Sr. Presidente, em raZão disso, uso ã palavra, 
nesta tarde em que o Conselho abre esse processo de tombamento, fa
zendo daqui um apelo aO- Governo do Estado de São Paulo, p_orque a 
última palavra, depois da deliberação do Conselho, caberá. ao SecrC

. tãrio de -tecnologia- do Governo, um apelo à sensibiÚdade do Go
verno de São Paulo para atentar à reivindicação, que ganhou corpo e 
é reiv-indicação do povo de São Paulo, no sentido de preServar a Ma
ta de· Caucaia. Apelamos ao bom~senso, se ê que na realidade ele 
existe, do Governo de São Paulo, neste sentido, para abrir diâlogo 
mais amplo em relação a este assunto tão importante, Sr. Presidente, 
e não ficar na postura em que está, postura que, pelas palavras 
ameaçadoras do Senador Osires Teixeira, teremos que suportar ãté o 
ano 2.000... · 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA -GO)_- Depois do ano 2.000. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - ..• postura de 
inseil"sibHidade para- com as reivindicações do povo e que p(:tas 
ameaças candentes que hã alguns instantes ouvimos, o povo vai ter 
de suportar até o ano 2.000. Ora, DeUs nos livre dessa ameaça! · 

Era este assunto, Sr. Presidente, que gostaria de assinalar: um 
apelo para que· o Governo de Sã.o Paofo, se possível, deiXe um 
pouquinho de tempo, tenha um pouco de sensibilidade para preser
var a Mata de Caucaia. (Muito bem.!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao eminente Senador Virgílio Tãvora, para uma Comunicação. 
S. Ex'- dispõe de seis minutos. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Vozes mais autorizadas, neste plenârio, de representantes da 
Região nordestina, aqui se ergueram, de meses a esta parte, em aPoíO 
à pretensão do Banco do Nordeste do Brasil, de expandir a sua rede 
de agências. 

No encargo de Vice-Líder da Maioria, para os assuntos 
econômico ocasião financeirOS~ tivemos·· de afirmar quC diligen
ciaríamos junto às autoridades monetárias para, em fazendo coro à 
voz de V. Ex~. dos -senadores Marcos Freire, Helvidio Nunes e 'de 
tantos outros representantes da ârea, no mais rápido tempo possível, 
fosse tornado realidade esse pleito que representava não apenas 
uma aspiração daquele estabelecimento bancário, mas de tOdil-região 
para cujo desenvolvimento, cujo progresso, tanto tem contribuído. 
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Ontem houve a reunião do Conselho Monetário Nacional, em 
cuja pauta estava inserido este item. E hoje temos o prazer de ler 
para este plenário, telex de S. Ex• o Sr. Ministro da Fazenda, 
Presidente daquele Conselho, recebido pelo Vice-Líder da Maioria 
que, por sua vez, o transmite a todo o plenário do Senado Federal, 
dando conta do sucesso deste; pleito. 

Diz o despacho em questão: 

~·Exmq Sr. 
Senador Virgílio Távora 
Senado Federal 
Brasflia -DF 

Tenho a honra de comunicar a Vossência que Conselho 
Monetário Nacional vg ontem reunido vg aprovou abertura 
35 agências Banco N ardeste Brasil pt. 

Atenciosamente.- Mário Henrique Simonsen, Ministro 
da Fazenda. 

Assim, Sr. Presidente, está de parabéns o Nordeste, está de 
parabéns a sua representação que nesta Casa tão bravamente lutou 
para que esta conquista fosse obtida. 

Era esta a comunicação que nos cabia fazer neste momento, Sr. 
Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides)- Nos dois minutos 
destinados a breves comunicações, a Presidência consulta se o nobre 
Senador deseja utilizar esse eXíguo espaço de tempo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB -SP)- Desejo, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Concedo a palavra 
ao Sr. Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o se
guinte discursO.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Os trabalhadores e os empresários sentem a necessidade inadiá
vel de uma Consolidação de nossas leis sobre Previdência Social. 

Há pouco mais de dois anos a Comissão de Legislação Social 
chegou a aprovar para esse fim a constituição de uma Comissã.o 
Especial, que teve como Relator o nobre S~oadQr Accioly Filho. 
S. Ex• proferiu parecer favorável ao projeto de Consolidação 
oferecido ao Congresso Nacional. No entanto, antes da aprovaçã.o 
dessa Consolidação pelo Congresso, por proposta da ARENA, foi 
inserida, na Lei n9 6.243, a seguinte disposição: 

"Art. 6\" O Poder Executivo, expedirá por decreto, den
tro de sessenta (60) dias da data da publicação desta lei, a 
Consolidação da Lei Orgânica da Previdência Social, com a 
respectiva legislação complementar, em texto único revisto, 
atualizado e renumerado, sem alteração da matéria legal 
substantiva, repetindo anualmente essa providência." 

Vencedor esse ponto de vista, e em sua obediência, o Poder 
Executivo baixou o Decreto n9 77.077, de 24 de janeiro- de 1976, que 
expede a Consolidação das Leis da Previdência Social. 

Quanto ao méritO desta Consolidação, nenhuma objeção temos 
a oferecer. Pafece-nos, em geral, perfeitamente adequada à atual 
situação da legislação brasileira da Previdência SOcial, com alguns 
senões, que terei oportuniáãàC-de mencionar. 

É evidente, entretanto, que tal decreto não revogou, nem po
deria revogar a legislação nele consolidada. Admitir o contrário, se
ria subverter a hierarquia das leis. Seria admitir que um decreto 
pudesse revogar uma lei. 

Dessa forma, permanecem em pleno vigor os textos de toda a 
legislação consolidada e, o que é pior, coexistem, a um só tempo, as 
referidas leis, a Consolidação e o Regulamento do Regime de 
Previdência SociaL 

Sob esse aspecto, é evidente, os objetivos busCados pela Consoli
dação da legislação previdenciária foram frustrados. De fato, com a 
edição do Decreto nq 77.077,-de 1976, ao invés de reduzirmos, como 
se impõe, o número'-de estatutos legais vigentes, o que se fez foi 
ampliá-lo. 

Tal não teria ocorrido, se a Consolidação das Leis da Previdên
cia Social tivesse sido aprovada, mediante a promulgação de lei or-
dinária sobre o assunto. · 

Para regularizar essa situação e oferecer à comunidade tra
balhadora o quadro atuatizado das disposições vigentes sobre a 
Previdência Social, apresentamos ao Congresso o presente projeto de 
Consolidação Previdenciária. 

É um serviço que o Legislativo prestará ao Pais e à comunidade 
trabalhadora, às vésperas da data do trabalho, que se comemora no 
próximo dia JY de maio. 

A Consolidação já está encaminhada à Mesa e será submetida à 
aprovação dos órgãos competentes da Casa. 

Era a comunicação que queria fazer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE {Mauro Benevides) - A Presidência 
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, àS 18 horas e 30 
minutos, destinada à apreciação dos Projetas de Resolução n9s 21 e 
25, de 1978. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. l \"-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 61, DE 1978 

Institui a filiação sindical obrigatória. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I Y Toda empresa ou indivíduo que exerçam atividade ou 
profissão serão obrigatoriamente filiados ao _sindicato da respectiva 
categoria. 

Art. 2Y A filiação a que se refere esta lei será feita nos termos 
do disposto no Título V da Consolidação das Leis elo Trabalho, apro
vada pelo Decreto-lei nq 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Art. 3Y Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

:t: com freqUência que vemos reivindicações, oriundas dos mais 
diversos recantos do País, pleiteando a alteração da estrutura sindi
cal vigente no Brasil. A questão é complexa e comporta um estudo 
aprofundado a fim de melhor esclarecer os problemas suscitados e as 
soluções possíveis. 

Tradicionalmente, o sindicato tem tido em nosso País, alé:m do 
papel representativo dos interesses de classe, que lhe é inerente, uma 
importante função assistencial. Com efeitO, a ação do sindicato é 
efetiva nos campos educacional, previdenciárío, da saúde, jurídico e 
tantos outros com a única limitação imposta pela escassez de recur
sos materiais. 

Embora a função assistencial seja eminentemente subsidiária 
com relação à atividade representativa, verifica-se uma tendência a 
supervalorizar aquela em det-rimento desta: O fato, acreditamos nós, 
se deve a um mal entendimento do verdadeiro significado e sentido 
da ação sindical. 

Entendemos que o sindic~to, hoje mais do que nunca, deve rece
ber em seu seio a totalidade dos membros da respectiva categoria 
profissional a fim de que as posições assumidas em defesa do interes
se comum tenham maior representatividade. A ação reivindicatória, 
quando precedida de. um amplo debate, do qual todos participam em 
pé de igualdade, assume maior vulto e por isto mesmo estâ fadada a 
obter maior repercussão e possibilidade de êxito. 

A meta democrática que a sociedade brasileira almeja alcançar 
só serâ atingida se o povo puder exercitar, nos mais diversos nívCis, 
o direito inalienável de dispor sobre o seu destino. Neste passo, nada 
mais importante do que instituir a filiação sindical obrigatória de mo-
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do a fazer com que todos participem do processo de deliberação e 
decisão dos assuntos de interesse da classe. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978.- Vas\':um.:elos Torres. 

(Às Contissões de Constituição e Justiç"a. e de LegiS/tição 
Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 62, DE 1978 

Equipara a empregador, para os fins trabalhistas, o dono 
de obra. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l9 Equipara-se a empregador, para os fins previstos na 
Legislação Trabalhista, o proprietário ou possuidor de imóvel que, 
realizando obra para uso próprio, assume as funções normalmente 
exercidas por empresário da construção civil. -

Art. 29 Esta Lei, entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 São revogadaS as disposições em contrãrio, 

Justificação 

São inúmeras as reclamações trabalhistas que versam sobre o re
conhecimento da condição de empregado àquelas pessoas que, tabu~ 
tando no campo da construção civil, têm como patrão o próprio do
no da obra. 

b comum verificarmos o proprietário de determinado imóvel, 
desejando edificar a um custo inferior ao corrente no mercado, as
sumir os riscos da construção, inclusive admitindo empregados, 
como se autêntico empresário fora. Entretanto, quando se trata de 
cumprir os ditâmes da legislação laboral surge a alegação de que o 
dono de obra não pode ser equiparado à figura do empregador, tal 
como definida na Consolidação das Leis dó Trabalho. 

Tal situação, reconhecidamente injusta, tent ensç:jado pontos de 
vista divergentes nos pretóiios trabalhistas. Recentemelltc a orienta
ção do_ Tribunal Superior do Trabalho parece pender para o reconhe
cimento da condição do empregado às pessoas que prestam serviços 
em tais condições (T.S.T.R.R. 1.298/76- Diãrio da Justiça de 28w2w 
76). 

Acreditamos que, adotando a presente proposição, estará o 
Congresso Nacional contribuindo para a paz e ajustiça social na me
dida em que os direitos e as obrigações de todas as partes interessa
das passarão a ter tratamento legal equânime. 

Sala das'Sessões, 25 de abrif de 1978.- Vasconcelos torres; 
(Às Comissões de Constitutçao e Justiça e de Legi.slaçao 

Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 63, DE 1978 

Dá nova redação ao artigo 467 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei n9 :5.452, de ]9 de maio 
de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I 9 O artigo 467 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decretowlei n9 5.452, de J9de maio de.l943, passa a vi
gorar com a seguinte redação: 

••Art. 467. Em caso de rescisão do contrato de 
trabalho, motivada pelo empregador ou pelo empregado, e 
havendo controvérsia sobre parte da importância dos 
salãrios, o primeiro- é obrigado a pagar a este, à data do seu 
comparecimento ao tHbunal de trabalho, a parte incon
troversa dos mesmos. Caso assim não proceda, ainda que por 
ser revel, será o empregador condenado a pagar os salãrios 
em dobro." 

Art. 29 Esta Lei em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O legislador brasileiro instituiu o principio segundo o qual nas 
reclamações versando sobre falta de pagamento de salârios, o empre
gador deve quitar, na primeira audiência, a parte incon
troversa dos mesmos, sob pena de vir a ser condenado a pagã-los cm 
ddobro. 

É entretanto omissa a lei quanto à hipótese do não comPareci~ 
menta do Reclamado à audiência, Dá-se, neste cas_o, a uncta 
confessio" e o julgamento da ação- à revelia da empresa cabendo 
entretanto indagar sobre o cabimento da dobra salarial prevista no 
artigo 467 da Consolidação das Leis do Trabalhq._ 

Se a revelia do reclamado, na Justiça do Trabalho, importa erÕ 
confissão quando à matéria de fato descrita na inicial, não vemos 
por que motivo o empregador relapso, que deixa de comparecer à 
audiência designada, deva ser poupado da comunicação prevista na 
legislação consolidada. 

O entendimento, entretanto, não é paCífico, ensejando-áebãtCs 
entre juristas especializados na matéria. Desta forma, a presente prO
posição tem por- objetivo dar solução legislativa a uma controvérsia 
que só pode ser prejudicial ao bom relacionamento que deve existir 
entre o capital e o trabalho. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452 
DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidaçio das Leis do Trabalho 
... ~-·-·- ... ·' ~ ·-~-· -~ ...... ·-·- .. ~ ·-· . ·-~ .. ·-- .................. •:--· -,;_;;-:;;.:;;;::;; .. 

Art. 467. Em Caso de rescisão do contrato de trabalhO; 
motivada pelo empregador ou pelo empregado, e havendo 
controvérsia sobre parte da importância dos salârios, o primeiro é 
obrigado a pagar a este, à data do sc:u comparecimento ao tribunal 
de trabalho, a parte incontroversa dos mesmos salârios, sob pena de 
ser, quanto a essa parte, condenado a pagá-lo em dobro. 
. ·--~· ~· .......................... -........... ~ ... -.. -....... -.. -. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 64, DE 1978 

Dá nova redação ao artigo 69 da Lei n9 :5.107, de ]3 de se
tembro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O artigo 69 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art 69. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho 
por parte do empregado, com justa causa, ou por parte da 
empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada a depositar, na 
data da dispensa, a favor do empregado, importância iguill a 
um mês da maior remuneração percebida por ano de serviço 
ou fração superior a seis meses." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 São revogadas as disposições em contrãrio. 

Justiflcaçio 

Preocupa-nos sobremaneira as notícias relativas à crescente ro
tatividade da mão-de-obra nas empresas brasileiras. Embora as 
razões de ordem econômica que acarretam o fenômeno não sejarn de 
nosso conhecimento, entendemos que as graves c.onseqUências de or
dem social estão a merecer uma pronta ação legíslativa. ·- _ 

A sistertiãtica do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, cow 
mo ê do conhecimento geral, facilita a dispensa imotivada, por parte 
do empregador, já que o úni_co ônus 4ecorrente_de seu ato~ o pa
gamento de uma importância equivalente a -10% (dez por centÔ) deis 
valores do depósito, da correção monetária e dos juros capitalizados, 
existentes na conta vinculada à época da demissão. 
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A norma do artigo 69 da Lei n9 5.107, de 1966, na sua atual reda
ção, pode ser adequada a um período de pleno emprego, em que a 
economia se encontra em processo de expansão, mas nunca a uma 
época de desacelera_ção económica como a que vivemos atualmente. 

Cumpre ao legislador adotar medidas capazes de corrigir as 
eventuais distorções verificadas no sistema. Acreditamos que, no mo
mento presente, a melhor maneira de desestimular a crescente rotati
vidade de mão-de-obra seja pela adoção de uma norma que onere pe-
sadamente o responsável pela iniciatiVa. --

O projeto ora apresentado, além de comimar com a pena o 
empregador que causa a rescisão indireta, assegura ao empregado 
dispensado o direito de receber uma importância igual a um mês da 
maior remuneração percebida por ano de serviço ou fração superior 
a seis meses. 

Aprovando a proposição estará o Congresso Nacional contri
buindo para o restabelecimento da segurança e da tranqUilidade da 
famflia brasileira. 

Sala das Sessões, 25 de abril de l978.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.I07, 
DE I3 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá ou
tras providências 

Art. 6Q Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte 
da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada a depositar, na da
ta da dispensa, a favor do empregado, importância igual a 10% (dez 
por cento) dos valores do depósito, da correção monetária e dos ju
ros capitalizados na sua con~a vinculada, correspondentes ao pe
ríodo em que o empregado trabalhou na empresa. 

(Às Comfssões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•65, DE 1978 

Dá nova redação à letra f, do artigo 482, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 

de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O artigo 482, letra f, da Consolidaçlo das Leis do TraPa:

lho, apmvada pelo Decreto Lei n"' 5.452, de 19 de maio de 1943, passa 
a vigorar com a seguinte redacão: 

.. f) embrià.guez em Serviço" 

Art. 29 Esta LC:i entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Segundo fonte altamente especializada do Ministério da Saúde, 
a dependência do álcool é uma doença e não um vício, sendo por isto 
criticável a norma trabalhista que considera a embriaguez habitual 
justa causa para a recisão do contrato de trabalho, 

De conformidade com os dados oficiais, cerca de 6 milhões de 
brasileiros, acima de 15 anos; são alcoólatras, necessitando por isto 
mesmo, de programas assistenciais que permitam uma rápida 
recuperação. A Previdência Social, por seu turno, revela que o 
alcoolismo é a terceira causa dos afastamentos de trabalho no Pais e 
a segunda causa de internação em hospitais psiquiátricos, com um 
percentual de 18,8 por cento. 

Existe, sem dúvida, um grande número de medidas que podem 
ser adotadas para minorar o problema, sendo resolvê-lo. Constitui, 
entretanto, tarefa eminentemente executiva o planejamento e a 

implantação dos programas específicos. Ao legislador cabe adequar 
o ordenamento jurídico às realidades verificadas no quotidiano da 
vida sociaL 

Se o alcoolismo é uma doença e não um vício, como afirmam os 
especialistas, impõe~se a alteração do textQ consolidado no sentido 
de dar o justo tratamento legal às vítimas da enfermidade. A empresa 
que verifica ser o seu empregado dependente do álcool, a ponto de 
tornar-se um ébrio habitual, deve encaminhá-lo ao sistema 
previdenciário, para o devido tratamento médico, e não puni-lo com 
a dispensa. 

O projeto em questão tem o mérito de atualizar a Consolidação 
das Leis do Trabalho, adequando-a- às descobertas cientificas mais 
recentes. 

_ Sala das S.essões, 25 de abril de 1978. - Vasconcelos Torre!!. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI No 5.452, 
DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do contrato de 
trabalho pelo empregador: 

a) ato de improbidade; 
b) incontinência de conduta do mau procedimento; 
c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permis

são do empregador, e quando constituir ato de concorrência à 
empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao 
serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, 
caso não tenha havido suspensão da execução da pena; 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 
f) embriaguez habitual ou em serviço; 
g) viõlação de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço 

contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, 
salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 

k) ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas físicas praticadas 
contra o_ empregador e superiores hiç-rárquicos, salvo em caso de 
legftima defesa, própria ou de outrem; 

I) prática constante de jogos de azar. 
Parãgrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa 

de empregado a prática, devidamente comprovada em inqúerito 
administrativo, de a tos atentatórios à segurança nacional. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislaçdo 
Socíal e de SaUâe.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 66, DE 1978 

Dá nova redação ao artigo 11 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O artigo ll da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. ll. Não havendo disposição especial em contrá
rio nesta Consolidação, prescreve em dois anos, a contar do 
término do contrato de trabalho, o direito de pleitear a 
reparação de qualquer ato infringente de dispositivo ne1a 
contido." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 
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Justificação 

Segundo o jurista Van Wetter a prescrição pode ser conceituada 
como a legalização de um estado de fato pela expiração de um certo 
lapso de tempo". Da definição depreendemos que os dois elementos 
essenciais do instituto jurídico são: a inércia do titular do direito e o 
decurso do tempo. 

As origens históricas da prescrição remontam ao direito romano 
que, partindo do princípio de que todas as ações eram perpétuas, 
evoluiu no sentido de estabelecer um limite temporal ao exercício dos 
direitos em beneficio do interesse público. 

Explicando os fundamentos e finalidade da prescrição, salienta 
o eminente jurista Clovis Bevilâcqua: 

"A inércia do titular do direito permite que se realizem e 
consolidem fatos contrários ao direito de negligente. Destruir 
esses fatOs seria perturbar a vida social, que sobre eles 
repousa tranqUila, ou neles tem elementos, que não podem 
ser destruídos sem dilaceraçãQ do organismo político-jurí
dico. 

Bono pubUco usucapio introducte est. ne silicet quarundam 
rerum diu et fere semper incerto domino essent (D. 41, 3, fr. 1). 
O usucapião e a prescrição tem o mesmo fundaffiento: o res
peito às situações deSenvolvidas e consolidadas pelO tempo. 

A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de 
paz, imposta pela necessidade da certeza das relações jurí
dicas. Finis solicitudinis et periculi litiUin:- diz CíCero (Pro 
Caccina, cap. 26). O intel-esse do titular do dii-Ciio, que ele foi 
o primeiro a desprezar, não pode prevalecer contra o 
interesse mais forte da paz social." 

O direito comum consagra determinadas hipóteSes como sendo 
impeditivas ou suspensivas do curso_ prescricional atenderido a 
razões de ordem moral. Assim é que, segundo o artigo 168 do Códi
go Civil, não corre a prescrição nos seguintes casOs: 

"I- Entre cônjuges, na constância do matrimónio. 
11 -Entre ascendentes e descendentes, durante o pátrio 

poder. 
III - Entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou 

curadores, durante a tutela ou curatela. 
IV - Em favor do credor pignoratício, do mandatário, 

e, em geral, das pessoas, que lhes são equiparadas, contra o 
depositante, o devedor, o mandante e as pessoas representa
das, ou seus herdeiroS, quanto ao direito e obrigaÇões relati
vas aos bens confiados à sua guarda." 

O projeto ora apresentado visa estabelecer como marco inicial 
do prazo de prescrição dos direitos trabalhistas o dia do término do 
contrato de trabalho. A relação empregatícia é assim equiparada a 
uma autêntica causa impeditiva do prazo prescricional atendendo-se 
ao fato de que durante a sua vigência o Status Subjectinis do empre
gado não lhe permite, na prática, exercitar qualquer reclamação con
tra a empresa. 

Cumpre salientar que a medída ora preconizada obteve consa
gração legislativa em relação aos empregados rurais (Lei n9 5.889/73 
art. 10). -

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 5.452, 
DE IoDE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 11. Não havendo disposição especial em contrário nesta 
Consolidação, prescreve em dois anos o direito de pleitear a repara
ção de qualquer ato infringente de dispositivo nela contido. 

. . . . . . ~·-· ................ ·-·-~-- .. -.- ............. ·~-·-~~--- .. 
(Às Comissões 'de ConStituição e Justiça e de Legislação 

Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 67, DE 1978 

Acrescenta § J9 ao artigo 29 da Consolldaçiio das Leis do 
Trabalho. · 

o·congrisso NaciOnal decreta:-

Art. 19 Acrescente-se ao artigo 29 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei o<;> 5.452, de 1943, o seguinte 
parãgrafo 39: 

"§ 39 Os gerentes das so_ciedades por quotas de responsa
bilidade limitada e os diretores das sociedades anônimas 
respôndem, subsidiáriamente, pelas obrigações e encargos 
trabalhistas assumidos, pela respectiva empresa, durante a 
sua gestão." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 São revogadas as disposições em coritrário. 

Justificação 

A proposição ora apresentada visa introduzir na ConsOlid:iç!io 
das Leis do Trabalho o princípio da responsabilidade subsidiária dos 
gerentes das sociedades por quotas de responsabilidade limitada e 
dos diret_ores das Sociedades Anônimas pelas obrigações trabalhis
tas assumidas pela empresa durante a sua gestão. 

Verificamos amiiíde casos de empresas, tidas como idóneas e 
economicamente s.ólidas, virem a requerer falência ou concordata 
por força da ação irresponsável dos respectivos diretores ou gerentes. 

Estes maus administradores, embora ctmstituindo uma minoria, 
causam um grande mal à sociedade como um todo pois seus atas 
impensados acarretam profundo desequilíbrio no meio econômico 
financeiro. -_ 

No sistema da livre iniciativa o empresário é o pririciPS.f 
organizador da atividade: económica e, como _tal, tem uma enonnC 
responsabilidade social. Sua atividade deve ser objeto de minuciosa 
regulamentação jurídica a fim de que a população em geral não seja 
vítima da inciíria de uns poucos indivíduos. 

No campo trabalhista entendemos necessário fixar o princípio 
da responsabilidade patrimonial subsidiâria dos diretores e gerentes 
como forma de coibir certos abusos que vem sendo cometidos. Para 
o trabalhador, a falta ou o atraso no pagamento do salário gera situa
ção verdadeiramente insustentâvel pois este constitui a sua única 
fonte de sobrevivência. 

Adotando a presente proposição estará o Congresso Nacional 
contribuindo para a segurança e a tranquilidade da família do 
assalariado brasileiro. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 5.452 
DE I DE MAIO DE 1943 

-"Ãprova a Consolidaçio das Leis do Trabalho. 

Art. 29 Considera~se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade económica, admite, 
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. 

§ 19 Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da 
relação de emprego, os proftssionais liberais, as instituições de bene
ficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins 
lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. 

§ 29 Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada 
uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, 
controle ou administração de outra, coristituindo grupo industrial, 
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os 
efeitos da relação de emprego, solidariamente responsâveis a empre
sa principal e cada uma das sub?rdinadas . 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação 
Social e de Economia.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 68, DE 1978 

Acrescenta o item VII ao artigo 473 da Consolidação das 
Lefs do Trabalho. 

O Corigresso Nacional decreta: 

Art. l'íl 1:. acresCentado ao artigo 473, da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoRlei n'íl 5.452, de l'i' de maio 
de 1943, o seguinte iterri: 

.. VII - no dia designado para prestar exame escolar, 
desde que o estabelecimento de ensino seja oficial ou 
oficializado." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39' São revogadas as disposições em cOntrário. · 

Justificação 

Diversas categorias profissionais vêm reivindicando para o 
empregadoRestudante o direito de não comparecer ao serviço, sem 
prejuízo do salário, nos dias designados para a prestação de exame 
escolar. 

O sindicato dos comerciáiiOs de Niterói, por exemplo, logrou 
êxito na sua pretenção, estabelecida que foi em dissídio coletivo, 
tendo a respectiva sentença merecido confirmação por parte do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

A medida deve ser estendida, indiscriminadamente, a todos os 
trabalhadores pois constitui importante estíriillfo ao aprimoramento 
cultural do trabalhador brasileiro. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 5.452, 
DE t• DE MAIO DE 19.43 

Aprova a Consolidaçio das Leis do Trabalho. 

Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao servi
ço sem prejuízo do salário: 

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do 
cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada 
em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua 
dependência económica; 

II- até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento; 
III - por um dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer 

da primeira semana; 
IV- por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso 

de doação voluntária de sangue devidamente comprovada; 
V- até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alis

tar eleitor, nos termos da lei respectiva; 
VI - no período de tempo em que tiver de cumprir as exigên

cias do Serviço Militar referidas na letra "c" do art. 65 da Lei 
n9 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar). 

(Às ComiSsões de Constituição e Just{ça e -de Legislação 
Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 69, DE 1978 

Assegura transporte gratuito aos assalariados de baixa 
renda, aposentados e estudantes. 

O Congresso N acionat decreta: 

Art. 19 ~ assegurado o uso gratuito dos sistem~ de transporte 
coletivo urbano aos assalariados que percebem mensalmente 

importância não superior a duas vezes o maior salário mínimo 
vigente, aos aposentados e aos estudantes reularmente matriculados 
em estabelecimento de ensino do primeiro ou do segundo grau, 

Art. 2'i' O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4'i' São revogadas as disposições em contrário. 

Justificaçio 

Dentre as inúmeras teses apresentadas no I Congresso da 
Associação Nacional de Transportes Públicos figura o que propõe o 
transporte urbano grat~ito para os assalariados de baixa renda. 

A medida, a nosso ver, tem um amplo sentido social pois visa 
assegurar ao economicamente hipossuficiente o direito de utilizar, 
sem ônus. um serviço absolutamente indispensável ao exercício da 
atividade-profissional. 

Convêm recordar que os gastos com transporte pesam 
sobremaneira no orçamento doméstico dos trabalhadores. São 
precisamente os que auferem vencimentos mais baixos que são força
dos a buscar moradia nos bairros distantes do centro de atividade 
empresarial e, por vezes, até mesmo em Municípios vizinhos. 

t necessário que se adote um novo critério na formulação das 
tarifas de transporte urbano de modo _a corrigir a grave distorção 
acarretada pela injusta distribuição espacial da população trabalhaR 
dora. Os que auferem maiores rendimentos residem em localidades 
mais parazfveis e próximaS do local de trabalho enquanto os menos 
favorecidos tendem a ser confinados na periferia dos centros urba
nos. 

A proposição contempla ainda os aposentados e os estudantes 
mairfculados em estabelecimento de ensino do- primeiro ou segundo 
grau por entendermos que, também eles, estão impossibilitados de 
arcar com as despesas decorrentes do transporte urbano. 

Acreditamos que os ilustres membros do Congresso Nacional se
rão sensíveis a uma pi-oposição que visa, acima de tudo, atender os 
reclamos das classes menos favorecidas. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978.- Vasconcelos Torres. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportej, 
Comunicações e Obras Públicas, de Economia e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADON• 70, DE 1978 

Consolida a legislação vigente, instituindo a nova Lei 
Orgânica da Previdência Social Urbana. 

O Congresso Nacional decreta~ 

TITULO! 

Introdução 

CAPITULO úNICO 

Art .. I 'íl O regime de previdência social de que trata esta lei tem 
por fim assegurar aos seus beneficiários os meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de idade avançada, incapacidade, tempo de 
serviço, encargos familiares, prisão ou morte daqueles de quem 
dependiam economicamente, bem como serviços que visem à prote
ç"ão da sua sa6de e concorram para o seu bemRestar, 

Art. 29 DefinemRse como beneficiários do regime desta lei: 
I- segurados: os que exercetp. atividade remunerada, efetiva ou 

eventual, com ou sem vínculo empregat[cio, a título precário ou não, 
ressalvadas as exceções expressamente consignadas; 

II- dependentes: as pessoas assim definidas no artigo 13. 
Art. 3'i' São exluídos do regime desta Lei: 
I - os servidores civis e militares da União, Estados, Territó

rios, Distrito Federal e Municípios, bem como os das respectivas 
:iufarquias, sujeitos a regimes pr6prios de previdência social; 

II - os trabalhadores rurais, assim definidos na forma da 
legislação própria. 
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Parágrafo Único. ~ garantiaa ... ..:ondição de segurado do 
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) ao empregado que 
presta exclusivamente servkoS de natureza rural a empresa 
agroindustrial ou agrocomercial e vem contribuindo para esse 
Instituto pelo menos desde a data da Lei Complementar nq 11, de 25 
de maio de 1971. 

Art. 4q Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - empresa- o empregador, como definido na Consolidação 

das Leis do Trabalho, bem como a repartição pública, a autarquia e 
qualquer outra entidade pública ou serviço administrado, incorpora
do ou concedido pelo Poder Público, em relação aos respectivos 
servidores abrangidos pelo i-egime desta Lei; 

II - empregado - a pessoa física, como definida na Conso1ida
deça das Leis do Trabalho; 

III - empregado doméstico - o que presta serviços de 
natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à famma, 
no âmbito residencial destas; 

IV- trabalhador autônomo: 
a) o que exerce habitualmente e por conta própria atividade 

profissional remunerada; 
b) o que presta serviços a diversas empresas, pertencendo ou 

não a sindicato, inclusive o estivador, conferente e assemelhado; 
c) o que presta, sem relação de emprego, serviços de carãter 

eventual a uma ou mais empresas; 
d) o que presta serviços remunerados mediante recibo, em carA

ter eventual, seja qual for a duração da tarefa; 
e) o trabalhador temporário de que trata a Lei nq 6.019, de 3 de 

janeiro de 1974. 
Parágrafo Único. Equipara-se a empresa, para fins de previ

dência social, o trabalhador autônomo que remunere os serviços a 
ele prestados por outro trabalhador autônomo, bem como a 
cooperativa de trabalho e a sociedade civil, de direito ou de fato, 
prestadora de serviços. 

TITULO II 
Segurados~ dependentes e lnscriçio 

CAPITULO! 
:Segurados 

São obrigatoriamente segurados, ressalvado e disposto no 
artigo 39: 

I- o que trabalha como empregado no território nacional; 
II - o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado no Brasil e aqui 

contratado para trabalhar como empregado em sucursal ou Agência 
de empresa nacional no exterior; 

III - o titular de firma individual e o diretor, sócio gerente, 
sócio solidário, sócio cotista e sócio-de-indústria, de qualquer 
empresa; 

IV- o trabalhador autônomo. 
§ l q O empregado de representação estrangeira e o de organis

mo oficial estrangeiro ou internacional cjue funcione no Brasil são 
equiparados aos trabalhadores autônomos, salvo se obrigatoria
mente sujeitos a regime próprio de previdência. 

§ 2~' As pessoas referidas no artigo Jq que exerçam também 
atividade abrangida pelo regime desta lei sllo obrigatoriamente 
segurados no que concerne a essa atividade. 

§ 3q O diretor, sócio gerente, sócio solidário, sócio cotista que 
receba, pro-labore e sócio-de-indústria de empresa de natureza agrâ
ria ou que preste serviços dessa natureza são segurados obrigatórios 
do INPS a contar de 1q de janeiro de 1976. 

§ 4~' Aquele que ingressar no regime desta lei após completar 
60 (sessenta) anos de idade terã direito ao pecúlio de que trata o 
artigo 52, não fazendo jus a outras prestações, salvo os serviços, o 
salârio-famma e o auxílio-funeral. 

§ 5~' O aposentado pelo regime desta lei que voltar a exercer 
ativvidade por ela abrangida terá direito, quandO dela se afastar, ao 
pecúlio de que trata o artigo 52, não fazendo jus a õutias prestações, 
salvo as decorrentes de sua condição de aposentado, observado, em 
caso de acidente do trabalho, o disposto no artigo 113. 

§ 6~' O disposto no § 49 do artigo 5q não se aplica ao antigo 
segurado que, tendo perdido ou vindo a perder essa qualidade, se 
filiar novamente ao regime desta lei no máximo 5 (cinco) anos 
depois, desde que não esteja filiado a outro regime de previdência 
social. -

§ }9 O trabalhador avulso integra, exclusivamente para fins de 
previdência social, a categoria de autônomo, _mantidos os sistemas de 
contribuição e arrecadação vigentes em 11 ·de junho de 1.973, data 
em que entrou em vigor a Lei nq 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não prejudica os 
direitos e vantagens de natureza trabalhista conferidos por leis espe
ciais ao trabalhador avulso. 

Art. 89 O ingresso em atividade abrangida pelo regime desta 
lei determina a filiação obrigatória a esse regime. 

Parágrafo único. Aquele que exerce mais de uma atividade estA 
obrigado a c-on_tribuir em relação a todas elas1 nos termos desta Lei. 

Art. 99 Perderá a qualidade de segurado aquele que, não se 
achando no gozo de beneficio, deixar de contribuir por mais de 12 
(doze) meses consecutivos. 

§ I~' O prazo deste artigo será dilatado: 
a) para o segurado acometido de doença que importe em 

segregação compulsória, até 12 (doze) meses após ter cessado a 
segregação; 

b) para o segurado sujeito a detenção ou reclusão, até 12 (doze) 
meses após o livramento; 

c) para o segurado incorporado às Forças Armadas, a fim de 
prestar serviço militar obrigatório, até 3 (três) meses após o término 
desse serviço; 

d) para o segurado que tiver pago mais de 120 (cento e vinte) 
contribuições mensais, até 24 (vinte e quatro) meses; 

e) para o segurado desempregado, desde que comprovada essa 
condição pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho, 
até mais 12(doze) meses. 

§ 29 Durante o prazo deste artigo o segurado conservará todos 
os direitos perante a Previdência Social. 

Art. 10. A perda da qualidade de segurado importa na 
caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. 

Art. 11. Aquele que deixar' de exercer atividade abrangida 
pelo regime desta lei poderá manter a qualidade de segurado, desde 
que passe a efetuar em dobro o pagamento mensal .de contribuição 
de que trata o item I do artigo 129, 

§ I~' O pagamento de que trata este artigo deverá ser feito a 
contar do segundo mês seguinte ao da expiração do prazo do artigo 
~ e não poderá ser interrompido por mais de 12 {doze) meses 
consecutivos, sob pena de perda da qualidade de segurãdo. 

§ 2q Dentro do prazo do § 1<? não serã aceito novo pagamento 
de contribuições sem que sejam pagas as contribuições relativas ao 
período da interrupção. 

Art. 12. ~ facultada ao ministro de confissão reli8iosa ou 
membro .de congregação religiosa a filiação ao regime desta Lei. 

CAPITULO II 

Dependentes 

Art. 13. Consideram-se dependentes do segurado, para os efei
tos desta Lei: 

I - a f!sposa, o marido inválido, a cori:tpanheira mantida há 
mais de 5 (cínco) anos, os filhos de qualquer condição menores de 18 
(dezoito) anos ou inVálidos e as filhas solteiras de qualquer coO.dição 
menores de 21 (vinte e um) anos, ou inválidas; 

II - a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só poderâ 
ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou 
inválida; 

III- o pai inválido e a mãe; 
IV- os irmãos cte qualquer condição menores de 18 (dezoito) 

anos ou inválidos e as irmãs solteiras de qualquer condição menores 
de 21 (vinte e um) anos ou inválidas. 
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§ 19 A existência de dependente de qualquer das classes dos 
it"ens I e II exclui do direito às prestações os das clasSes subseqUentes. 

§ 29 Equiparam-se aos filhos, nas condições do item I, median
te declaração escrita do segurado: 

a) o enteado; 
b) o menor que, por determinação judicial, se ache sob sua 

guarda; 
c) o menor que se ache sob sua tutela e não possua bens sufi

cientes para o próprio susterito e eaucação. 
§ 3~' Inexistindo esposa, ou marido inválido, com direito às 

prestações, a pessoa designada poderá, mediante declaração escrita 
do segurado, concorrer com os filhos deste. 

§ 49 Não sendo o segurado civilmente casado, será considerada 
tacitamente designada a pessoa com quem ele se tenha casado segun
do rito religioso, presumindo-se feita a declaração prevista no§ 39 

§ 511 Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes 
do item III poderão concorrer com a esposa, a companheira ou ma
rido inválido, ou com a pessoa designada na forma do § 41', salvo se 
existir filho com direitO às Prestações. 

§ 61' Para os efeitos deste artigo, a invalidez' deverá ser verifi
cada em exa]Ile médico a cargo da Previdência Social. 

Art. 14. ~lícita a designação, pelo segurado, de companheira 
que viva na sua dependência econômica, mesmo não exclusiva, quan
do a vida em comum ultrapasseS (cinco) anos. 

§ 19 São provas de vida em comum o mesmo domicnio, conta 
bancâria conjunta, procuração ou fiança reciprocamente outor
gadas, encargo doméstico evidente, registro em associações de 
qualquer natureza onde figure a companheira como dependente, ou 
qualquer outro elemento de convicção. 

§ 29 A existência de filho em comum supre as condições de 
designação e de prazo. 

§ 39 A designação de companheira é ato de vontade do segu~ 
rado e não pode ser suprida, ressalvado o disposto no§ 4~', 

§ 49 A designação só poderá ser reconhecida post morten 
mediante pelo menos 3 (três) das provas de vida em comum previstas 
no § 19, especialmente a do mesmo domicnio. 

§59 A companheira designada concorrerá com os filhos meno
res havidos em comum com o segurado, salvo se houver expressa 
manifestação deste em contrário. 

Art. 15. A dependência econômica das pessoas indicadas no 
item I do artigo 13 é presumida e a das demais deve ser comprovaçla. 

Art. 16. Não fará jus às prestações o conjuge separadq ju
dicialmmente ou divorciado, sem direito a alimentos, nem o que 
voluntariamente tenha abandonado o lar há mais de 5 (cinco) anos, 
ou que, mesmo por tempo inferior, o tenha abandonado e a ele sere~ 
cuse a voltar, desde que essa situação haja sido reconhecida por sen
tençajudicial transitada em julgado. 

CAPITULO UI 

Inscrição 

SEÇÃOI 

Inscrição dos segurados e dependentes 

Art. 17. A forma da inscrição dos segurados e dependentes será 
estabelecida em regulamento. 

Art. 18. A anotação na Carteirá de Trabalho e Previdência ou 
na de trabalhador autônomo dispensa qualquer registro interno de 
inscrição, valendo para todos os efeitos como coinprovaÇão de filia
ção à Previdência Social, relação de emprego, tempo de serviço e 
salário-de-contribuição, podendo, em caso d"e dúvida, ser exigida a 
apresentação dos documentos que serviram de base às anotações. 

Parágrafo único. Para produzir efeitos exclusivamente social pe
rante a Previdência Social, poderá ser emitida Carteira d-O Trabalho e 
Previdência Social para o titular de firma individual e o diretor, sócio 
gerente, sócio solidário, sócio cotista e sóCio-de-indústria. 

Art. 19. A Previdência Social emitirá uma carteira de contribui
ção de trabalhador autônomo, onde a empresa lançará o valor da 

contribuição paga diretamente ao segurado e da recolhida aos cofres 
da instituição. 

Art. 20. A inscrição dos dependentes incumbe ao próprio 
segurado e serâ feita, sempre que possível, no ato da inscrição deste. 

§ 19 A designação de dependente prevista no ítem II do artigo 
13 independerá de formalidade especial, podendo valer para esse efei
to declaração verbal prestada perante a Previdência Social e anotada 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

§ 29 Ocorrendo o falecimento do segurad_o sem que tenha sido 
feita a inscrição dos dependentes, estes poderão promovê-la. 

Art. 21. O cancelamento da inscrição do cônjuge será admitido 
em face de certidão de separação judicial ou divórcio em que não 
tenham sido assegurados alimentos, certidão de anulação de 
casamento, prova do óbito ou sentença judicial que reconheça a 
situação prevista no final do art. 16. 

SEÇÃOII 

Matrícula das empresas 

Art. 22. A empresa abrangida pelo re8ime desta lei -deverá, Iio -
prazo de 30 (trinta) dias contados da data do início de suas ativida- _ 
des, matricUlar-se na Previdência Social. 

§ 111 A Previdência Social fornecerá à empresa Certificado de 
Matrícula (CM) com um número ·ead_ã.stral básjco, de caráter 
permanente, que a identificará como vinCulada ao regime desta lei. 

§ 29 O CertificadO de Matrícula obedecerá, no que for possível 
ao sistema de_ número cadastral bâsico da Lei n9 4.503, de 30 de 
novembro de 1964, promovendo-se convênio com o setor de 
arrecadação do Ministério da Fazenda para intercâmbio de informa
ções e generalização daquele sistema. 

§ 39 No caso_ ___ Q_~_dúvida quanto à atividade, a decisão, a 
requerimento dela ou de órgão da Previdência Social, caberá ao 
Ministério da Previdência e Assistência Social (MP AS) sem prejufzo 
do recolhimento das contribuições devidas desde a data do início das 
atividades. 

TITULO III 

Prestações 

CAPITULO! 

Prestações em Geral 

SEÇÃOI 

Espécies 

Art. 23. As prestações do regime de previdência social de que 
trata esta lei consistem em beneficias e serviços, a saber: 

I - quanto aos segurados: 
a) auxílio-doença; 
b:) aposentadoria por invalidez; 
c) aposentadoria por velhice; 
d) aposentadoria especial; 
e) aposentadoria por tempo de serviço ou abono de permanên-

cia em serviço; 
f) auxílio-natalidade; 
g) salário-família; 
h) salário-maternidade; 
i_) pecúlio. 

II- quanto aos dependentes: 

a) pensão; 
b) auxílio-reclusão; 
c) auxílio-funeral. 

III- quanto aos beneficiários em geral: 
a) assistência médica, farmacêutica e odontológica; 
b) assistência complementar; 
c) assistência reeducativa e de readaptação profissional. 
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Parágrafo umco. A aposentadoria dos servidores istatutârios 
da Previdência! Social e a pensão dos seus dependentes serão concedi
das com as mesmas vantagens e nas mesmas bases e condições que 
vigorarem para os servidores civis estatutários da União. 

SEÇÃOII 

Carência e Acumulação de beneffcios 

Art. 24 O período de carência s"erã .contado da data do inS;resso 
do segurado no regime desta lei. 

§ 11' Tratando-se de trabalhador autónomo, a data prevista 
neste artigo será aquela em que for paga a primeira contribUição. 

§ 2~> Não serão computadas para fins de carência as contribui
ções do trabalhador autónomo recolhidos com atraso, ou cobradas, 
e relativas a períodos anteriores à data da regularização da inscrição. 

§ 31' lndependem de período de carência: 
a) a concessão de auxilio-doença de aposentadoria por invalidez 

ao segurado que, após ingressar no regime desta lei, seja acometido 
de tuberculose ativa, lepra, alienação mental, neoplasia maligna, 
cegueira, paralisia irreversível e iricapacitanie, cardiopatia grave, 
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 
grave ou estado avançado de Paget (osteite deformante), bem como a 
de pensão por morte aos seus dependentes; 

b) a concessão do auxilio-funeral; 
c) a prestação da assistência médica, farmacêutica e odontológi-

ca. 
§ 41' Ocorrendo invalidez ou morte do segurado antes de comple

tado o período de carência, será restituída em dobro, a ele ou aos 
seus dependentes, a importância das contribuições por ele pagas, 
acrescida dos juros de 4% -(quatro por cento) ao ano. 

Art. 25. Não será permitida a percepção conjunta de: 
l-auxílio-doença com aposentadoria de qualquer natureza; 
II- auxHío-natalidade quando o pai e a mãe foreni segurados. 

SEÇÃO lii 

Sahirio de beneficio 

Art. 26. O beneficio de prestação continuada, inclusive o regido 
por normas especiais, terá seu valor calculado tomando-se por base o 
salário-de-beneficio, assim entendido: -

I- para o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, a pen
são e o auxílio-reclusão, 1/12 (um doze avos) da soma dos salários
de-contribuição imediatamente anteriores ao mês do afastamento da 
atívidade, até o mâximo de 12 (doze), apurados em período não 
superior a 18 (dezoitO) meses; 

II - para as demais espécies de aposentadoria, 1/36 (um trinta 
e seis avos) da soma dos salários de contribuição imediatamente 
anteriores ao mês do afastamento da atividade, até o máximo de 36 
(trinta e seis), apurados em per(odo não superior a 48 (quarenta e 
oito) meses: -

III- para o abono de permanência em serviço, l/36 (um trinta 
e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente 
anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 36 
(trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e 
oito) meses. 

§ 19 Nos casos dos itens II e UI, os salários-de-contribuição 
anteriores aos doze (12) últimos meses serão previamente corrigidos 
de acordo com coeficientes de reajustã:mento a serem periodicamente 
estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. 

§ 2~' Para o segurado facultativo, ou autónomo, o empregado 
doméstico ou o que esteja na situação do artigo 11, o período básico 
para apuração do salário de beneficio serâ delimitado pelo mês da 
data da entrada do requerimento. 

§ 3~> Quando no período básico de câlculo o segurado tiver 
percebido beneficio por incapacidade, o período de duração deste 
será computado, considerando-se como salário· de co_ntribuição, no 
período, o salário-de-benefício que tenha servido de base para o cál
culo da renda mensal. 

§ 411 O salário de beneficio não pode, em qualquer hipótese, ser 
inferior ao salário mínimo Vigente· na localidade do trabalho do-se
gurado, nem superior ao maior valor-teto vigente na data do inicio 
do beneficio. 

§ 51' para o segurado aeronauta o limite inferior do § 4'~ é o 
maior salário mínimo vig'ente rio País. 

§ 6~> Não serão considerados para o cãlculo do salário-de-bCnCfi
cio os aumentos que excedam os limites legai.s, inclusive os 
voluntariamente concedidos nos 36 (trinta e seis) meses inl6dfa-ta· 
mente anteriores ao início do beneficio, salvo quanto aos empre
gados, se resultantes de promoções reguladas por normas gerais da 
empresa. admitidas pela legislação do trabalho, de sentenças norma
tivas ou de reajustamentos saliuiais obtidos pela categoria respectiva. 

Art. 27. O salário de beneficio do segurado que exerce aiO no 
artigo 26, apurãdo com baSe nos saláriOs de contribuição das ati
viCfa-des em. cujo exercício ele se encontre na data do requerimento ou 
do óbito, obedecidas as normas seguintes: 

-I - se o segurado satisfizer em relação a cada atividadi: tod-as ãs 
condições para a concessão de beneficio pleiteado, o salário de 'bCne
fiêio serâ calculado com base na soma dos respectivos salârios-de
contribllição; 

II- se não se verificar a hipótese do item I, o salário de benefi
cio corresponderá à soma das seguintes parcelas: 

a) o salário-de-benefício resultante do câlculo efetuado com 
base nos salários-de-contribuição das atív-idades em relação às quais 
sejam atendidas todas as condições para a concessão do beneficio 
pleiteado; 

b) um percentual da média dos salários de contribuição de 
cada uma das demais atividades equivalente à relação entre os meses 
completos de contribuição e os estipulados como período de carência 
do beneficio a conceder; 

IIT - se se tratar de beneficio pOr impfemento de ti:mpo de servi~ 
ço, o percentual previsto na letra b do item II será o resultante da re-
lação entre os anos completos de atividade e o número de anos de ser-
viço considerado para a concessão do benefício. _ 

Parágrafo único. O disposto neste artigo nãO se aplica ao b-ene~ 
fi cio requerido antes de li de junho de 1973, data do início-ãa vigên~ 
cia da Lei n~> 5.890, de 8 de junho de 1973. 

SEÇÃOIV 

Valor dos beneficlos 

Art. 28. O valor do beneficio de prestação continuada será cal
culado da seguinte forma: 

I - Quando o salário de benefício for igual ou inferior ao 
menor valor-teto, serão aplicados-os coeficientes previstos nesta lei; 

II - quando for superior ao menor valor-teta, o salârio-de
beneficio serã dividido em duas parcelas, a primeira igual ao menor 
valor-teta e a segunda correspondente ao que exceder o valor da pri~ 
meira, aplicando-se: 

a) à primeira parcela os coeficientes previstos no item I; 
b) à segunda um coeficiente igual a tantos l/30 (um trinta avos) 

quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições acima do menor 
valorMteto, respeitado, em cada caso, o limite mâximo de 80% 
(oitenta pai cento) do valor dessa parcela; 

III - na hipótese do item II o valor da renda mensal será a 
soma das parcelas calculadas na forma das letras a e b, não podendo 
ultrapassar 90% (noventa por cento) do maior valor-teta. 

§ 1'~ O valor obtido será arredondado, se for o caso, para a uni
dade de cruzeiro imediatamente superior. 

§ 2~' O valor mensal das aposentadorias de que trata o item II do 
artigo 26 não poderá exceder 95% (noventa e cinco por cento) do 
salário-de-benefício. 

§ 311 O valor mensal do beneficio de prestação continuada não 
poderâ ser inferior aos Seguintes pei-centuais, em relaçílo ao valor do 
salário-mínimo mensal de adulto na localidade de trabalho do se
gurado: 

a) a 90% (noventa por cento), para as aposentadorias; 
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b) a 75% (setenta e cinco por cento), para o auxnio-doenca: 
c) a 60% (sessenta por cento), para a pensão. 
§ 49 Para o segurado aeronauta os percentuais do § 39 serão 

aplicados ao valor do maior salário mínimo vigente no País. 
Art. 29. No câlculo do valor do beneficio serão computadas as 

contribuições devidas, ainda que não recolhidas pelo eOipregador, 
sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades 
cabíveis. · 

Art. 30~ O valor do beneficio em manuterição será reãjustado 
quando for alterado o salário mínimo. - --

§ i' O reajustamento de que trata este artigo será devido a 
contar dã data em que tiver entrado em vigor o novo salário mínimo, 
arredondado o total obtido para a unidade de cruzeiro 
imediatamente superior. 

§ 29 Os índices do reajustai:nento serão os mesmos da poHtica 
salarial estabelecida no artigo 19 do Decreto-lei n9 15, de 29 de julho 
de 1966, considerando como mês básico o do início da vi&ência do 
novo salário mínimo. 

§ 39 Nenhum beneficio reajustado poderá ser superior a 90% 
(noventa por cento) do maior valor-teta vigente -à data do 
reajustamento. 

Art. 31. O valor mensal do beneficio, devido ao segurado que 
venha a comprovar, devidamente, a condição de jogar profissional 
de futebol, será calculado na base da mêdia ponderada entre o salá
rio-de-contribuição apurado na época do evento, na forma da legisla
ção então vigente, e o salário-de-contribuição correspondente ao 
período de exercício da atividade de jogador profissional de futebol. 

Parágrafo Único. Ao salário-de-contribuição, relativo à 
ativídade de jogador de futebol, serão aplicados os índices de cor
reção salarial fixados pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social. 

CAPITULO II 

Auxfllo-doença 

Art. 32. O auxílio-doença, será devido ao segurado que, após 
12 (doze) contribuições mensais, ficar incapacitado para o seu traba
lho por prazo superior a 15 (quinze) dias. 

§ 19 O auxrlio-doença, observado o disposto no artigo 28, con
sistirá numa renda mensal correspondente a 70% (setenta por cento) 
do salário-de-benefício, mais 1% (um por cento) desse salário por 
ano completo de atividade abrangida pelo regime desta lei ou de con
tribuição recolhida nos termos do artigo 1 t, até o má:c.imo de 20% 
(vmte por cento). 

§ 29 O- auxílio·doença será devido a contar do 16' (dá:imo· 
sexto) dia de afastamento da atividade ou, no caso do trabalhador 
autônomo e do empregado doméstico, a contar da data da entrada 
do requerimento, perdurando pelo período em que o segurado conti
nuar incapaz. 

§ 39 Quando requerido por segurado afastada do trabalho há 
mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da 
data de entrada do requerimento. 

§ 4"' Se o segurado em gozo de auxilio-doença for insuscetfvel de 
recuperação para a sua atividade habitual, sujeito portanto aos 
processos de reabilitação profissional prev:tstos no~ 59, para o exerc[
cio de outra atividade, seu beneficio só cessará quando ele estiver 
habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 
subsistência, ou quarido, considerado não recuperável, for apresenta
do por invalidez. 

§ 59 O segurado em gozo de auxmo-doença ficará obrigado, 
sob pena de suspensão do beneficio, a submeter-se aos exames, trata
mentos e processos de· reabilitação profissional propoi'cionados pelo 
INPS, exceto tratamento cirúrgico. 

§ 69 Será concedido auxílio para tratamento ou exames mé-
dicos fora do domicílio dos beneficiários, na forma estabelecida em 
regulamento. 

Art. 33. Durante os primeiros 15 {quinze) dias de afastamento 
do_ trabalho por motivo de doença, incumbe a empresa j,ãgar ao 
segurado o respectivo salário. 

Parágrafo Primeiro. A empresa que dispuser de serviço 
médico próprio ou em convênio terá a seu cargo o exame médico e o 
abono das faltas correspondentes a esSe período, somente enca
minhando o segurado ao INPS quando a incapacidade ultrapassar 
15(quinze)dias. - · 

Parágrafo Segundo. No caso de noVo beneficio que decorra da 
mesma doença com intervalo inferior a 60 (sessenta) dias; fica a 
empresa desobrigada de efetuar outro pagamento dos 15 (quinze) 
dias referidos neste artigo. 

Art. 34. Considera-se licenciado pela empresa o segurado que 
estiver percebendo auxílio-doença. 

Parágrafo Único. Quan"óo for garantiào ao segUrado direito a 
licença remunerada pela empresa, esta fic3rã obrigada a pagar-lhe 
durante a percepção do auxílio-doença a diferença entre a importân
cia do benefíCio e a da licença a que ele tiver direito-. 

Art. 35. Aplica-se ao segurado aeronauta, para fins de auxffi
doença, inclusive no caso de incapacidade para o vôo, o disposto no 
artigo 32 e seus parãgrafos, com as alterações seguintes: 

I - entende-se por incapacidade para o vôo qualquer lesão de 
órgão ou perturbação de função que impossibilite o aeronauta para 
o exercício de sua atividade em vôo; 

II -a verificação e a cassação da incapacidade para o vôo serão 
declaradas pela Diretoria de Saúde Aeronáutica, após exame do 
segurado por junta médica da qual faça parte um médico da Previ-
dência Social. -

CAPITULO Ili 

Aposentadoria por lnulldez 

Art. 36. A aposentadoria por invalidez Sciã divida ao 
segurado que, após 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não 
em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz ou insuscetível 
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência. 

§ 19 A aposentadoria por invalidez, observado o disposto no 
artigo 28, consistirá numa renda mensal correspondente a 70% (se· 
tenta por cento) desse salário-de-benefício, mais 1% (um por cento) 

desse salário por ano completo de atividade abrangida pelo regim~e 
desta lei ou de contribuição recolhida nos termos do artigo li, at~ o 
máximo de 30% (trinta por cento). 

§ 29 No cálculo do acréscimo previsto no 19 serão considera· 
dos como de atividades os meses em que o segurado tenha percebido 
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. 

39 A concessão da aposentadoria por invalidez dependerá da 
verificação das condições estabelecidas neste artigo, mediante exame 
médico a cargo da Previdência Social e o beneficio será devido a 
contar do dia imediato ao da cessação do auxilio-doença. 

§ 49 Quando no exame médico for constatada incapacidade 
total e definitiva, a aposentadoria por invalidez independerá de auxí· 
tio-doença prévio, sendo devida a contar do 169 (décimo-sexto) dia 
do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, 
se entre aquele e esta tiverem decorrido mais de 30 (trinta) dias. 

§ 59 Em caso de segregação compulsória a aposentadoria por 
invalidez independerá não só de auxílio-doença prévio mas também 
de exame médico_ pela Previdência Social, sendo devida a contar da 
data da segregação. 

§ 6º Aplica-se ao aposentado por invalidez o disposto no§ 5' 
do artigo 32. 

§ 79 A partir de 55 (cinqUenta e cinco) anos de idade o 
aposentado ficará dispensado dos exames para fins de verificação de 
incapacidade e dos tratamentos e processos de reabilitação profis
sional. 

Art. 37. A aposentadoria por invalidez será mantida 
enquanto a incapacidade do segurado permanecer nas condições do 
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artigo 36, ficando ele obrigado a submeter-se aos ex.ames que, a qual
quer tempo, forem julgados necessários para verificação da-persistên
cia, ou não, dessas condições, observado o disposto no§ 7q do artigo 
36. 

§ 111 Verificada a recuperação da capacidade de trabalho do 
aposentado, serão observadas as normas seguintes: 

I- se a recuperação ocorrer dentro de 5 (ciàco) anos contados 
da data do início da aposentadoria, ou de 3 (três) anos contados da 
da data do término do auxílio-doença em cujo gozo se encontrav-a, o 
benefício cessará: 

a) imediatamente, para o segurado empregado, que terâ os 
direitos assegurados pelo artigo 475 e seus parágrafos da Consolida
ção das Leis do Trabalho, valendo como documento para esse fim o 
certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social; 

b) após tantos meses quantos tiverem sido os anos de duração 
do auxílio-doença e da aposentadoria, para os segurados de que trata 
o item III do artigo 59 e para o empregado doméstico; 

c) imediatamente, para os deinais -segurados. -
II - se a recuperação ocor.rer após os perfodos do item I, ou 

não for total, ou o segurado for declarado apto para o exercício de 
trabalho, diverso do que habitualmente exercia, a aposentadoria será 
mantida, sem prejuízo da volta ao trabalho: 

a) no seu valor integral, durante 6 (seis) meses contados da data 
em que for verificada a recuperação da capacidade; 

b) com redução de 50% (cinqUenta por cerito) daquele valor, 
por igual período seguinte ao anterior; 

c) com redução de 2/3 (dois terços), também por igual perfodo 
subseqUente, ao fim do qual cessará definitivamente. 

§ 29 O aposentado por invalidez que voltar à atividade terá 
sua aposentadoria cancelada. 

CAPITULO IV 

Aposentadoria por velhice 

Art. 38. A aposentadoria por velhice serf devida ao segurado 
que, após 60 (sessenta) contribuições mensais, completar 65 (sessenta 
e cinco)_ anos de idade, se do sexo masculino, ou 60 (sessenta) se do 
feminino, e consistirá numa renda mensal calculada na forma do § 19 
do artigo 36. 

§ l 'I A data do início da aposentadoria por velhice será a da 
entrada do requerimento ou a do afastamento da ativídade, se pos
terior àquela. 

§ 29 O auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez do 
segurado que completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se do 
sexo masculino, ou 60 (sessenta) anos se do sexo feminino, serão 
automaticamnete convertidos em aposentadoria por velhice. 

§ 39 A aposentadoria pOr velhice poderá ser requerida pela 
empresa quando o segurado tiver completado 70 (setenta) anos de 
idade, se do sexo masculino, ou 65 (sessenta e cinco) se do femino, 
sendo nesse caso compulsória, garantida ao empregado a indeniza
ção prevista nos artigos 478 e 479 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, paga pela metade. 

CAPITULO V 

Aposentadorias Especiais 

SEÇÃO I 

Atividades penosas, insalubres e perigosas 

Art. 39. A aposentadoria especial será devida ao segurado que, 
contando no mfnimo 60 (sessenta) contribuições mensais, tenha 
trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos 
pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços que para 
esse efeito sejam considerados penosos, insalubres ou perigosos, por 
decreto do Poder Executivo, observado o disposto no artigo 128. 

Parágrafo único. A aposentadoria especial consistirá numa 
renda mensal calculada na forma do§ l9 do artigo 36, regulando~se 
seu início pelo disposto no§ 3'~ do artigo 42. 

SEÇÃO li 

Aeronautas 

Art. 40. O segurado aeronauta que, contando no mínimo 45 
(quarenta e cinco) anos de idade, tenha completado 25 (vinte e cinco) 
anos de serviço terá direito a aposentadoria especial. 

§ 19 A aposentadoria especial do aeronauta consistirá numa 
renda mensal correspondente a tantos ij30 (um trinta avos) do salâ
rio-de-benefício quantos forem seus anos de serviço, não pode.ndo ex
ceder 95% (noventa e Cinco pÕr cento) desse salário, observado o 
disposto no artigo 28. -

§ 21' É considerado aeronauta, para os efeitos deste artigo aque
le que, habilitado pelo Minístério da Aeronáutica, exerça -fUnção 
remunerada a bordo de aeronave -ciVil nacional: 

§ 3~" O aeronauta que voluntariamente se tenha afastado do võo 
por período superior a 2 (dois) anos consecutivos perderá o direito à 
aposentadoria nas condições deste artigo. 

SEÇÃOIII 

Jornalistas Profissionais 

Art. 41. .o- segurado jornalista profissional que trabalhe em 
empresajornaUstica poderá aposentar-se aos 30 (trinta) anos-de servi
ço, com renda mensal correspondentç a 95% (noventa e cinco por 
cento) do salário-de-beneficio, observado o disposto no artigo 28. 

§ l'~ ConSidera-se jornalista profissional-aquele Cuja fuÕÇãõ 
remunerada e habitual compreenda a busca ou a documentação de 
informações, inclusive fotograficamente; a redaçãci dC-inatêria a ser 
publicada, contenha ou não comentários; revisão de matéria já 
composta tipograficamente; a ilustração, por desenho ou por outro 
meio, do que for publicado; a recepção radiotelegráfica e telefônica 
de noticiário das redações de empresas jornalísticas; a organização e 
conservação cultural e técnica do arquivo redatorial: e a organiza
ção, orientação e direção desses trabalhos e serviços. 

§ 2Y O jornalista profissional que, embora reconhecido e 
classificado como tal na forma do§ 1'~, não seja registrado no órgão 
regional competente do Ministério do Trabalho não terá direito à 
aposentadoria nas condições deste artigo. 

CAPITULO VI 

Aposentadoria por tempo de Serviço e abono 
de permanência em Serviço 

Art. 42. A aposentadoria por tempo de serviço serâ devida, 
após 60 (sessenta) contribuições mensais, aos 30 (trinta) anoS de 
serviço: 

I - quando o salário-de-benefício fOr igual ou inferior ao 
menor valor-teta (artigo 214), em valor igual a: ., _ 

a) 80% (oitenta por cento) do salário-de-beneficio para o 
segurado do sexo masculino; 

b) 95% (noventa e cinco por cento) do salário-de-benefíciO para 
o segurado do sexo feminino; -

II- quando o salário-de-benefício for superior ao menor valor
teto (artigo 214), será aplicado à parcela correspondente ao valor 
excedente ao do menor valor-teto o coeficiente da letra b -do itCm II 
do artigo 28; 

II I - na hipótese do item anterior o valor da renda mensal do 
benefício será a soma das parcelas calculadas na forma dos itens I e 
II deste: artigo, não podendo exceder o limite do item III do artigo 28. 

§ 1~" A aposentadoria do segurado do sexo masculino que conti
nur em atividade após 30 (trinta) anos de serviço terá o valor referido 
no item I acrescido de 3% (três por cento) do salário-de-beneficio 
para cada novo ano completo de atividade abrangida pClo regime 
des.ta lei, até 95% (noventa e cinco por cento) dessse salário aos 35õ 
(trinta e cinco) anos de serviço. 

§ 2'~ O tempo de atividade será comprovado na forma estabeleci
da em regulamento. 
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§ 3o;o A aposentadoria por tempo de serviço será devida a contar 
da data: 

a) do desligamento da atividade, quando requerida até 180 (cen
to e oitenta) dias após o desligamento; 

b) da entrada do requerimento, quando este for apresentado 
após o prazo da letra a 

§ 4'? O tempo de atividade correspondente a qualquer das cate
gorias de segurado previstas no artigo 5o;o será computado para os efei
tos deste artigo. 

§ 5o;o Não serâ admitida para cômputo de tempo de serviço 
prova exclusivamente testemunhal. devido a justificação judicial ou 
administratiVa, para surtir efeito, partir de um infcío razoável de 
prova materiaL 

§ 6'? Será computado o tempo intercalado em que o segurado 
tenha estado em go:zo de auxílio-doença ou aposentadoria por 
invalidez, bem como o de contribuição na forma do artigo 11, 

Art. 43. 1:: computável para efeito de aposentadoria o tempo de 
serviço militar, obrigatóriO ou voluntário, prestado pelo segurado, 
ainda que antes de possuir essa qualidade. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao tempo 
de serviço militar qUe tenha sido computado para fins de inatividade 
remunerada nas Forças Armadas e Auxiliares ou para aposentadOria 
no serviço público. 

Art. 44. O segurado que, tendo direito à aposentadoria por 
tempo de serviço, opta pelo prosseguimento na atividade farâ jus a 
um abono de permanência em serviço, mensar, -que não se incorpo~ 
rarâ à aposentadoria nem à pensão, calculado da form_a_scguinte: 

I- 25% (vinte e cinco por cento) do salário-de-beneficio, para o 
segurado com 35 (trinta e cinco) ou mais anos de atividadc; 

II - 20% (vinte, por cento) do salârio~de--beneficio, para o 
segurado que tiver entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinc9) anos de 
atividade. 

Parágrafo único. O abono de per:manência em serviço será devi
do a contar da data do requerimento e não de acordo com a evolução 
do salário do segurado, fazendo-se seu reajustamento na forma dos 
demais benefícios de pre.~tação continuada. 

CAPITULO VII 

Auxílio--natalidade 

Art. 45. O auxilio-natalidade serâ devido, após 12 (doze) 
contribuições mensars. à segurada gestante ou ao segurado, pClo 
parto de sua esposa ou companheira não segurada, ou de pessoa 
designada na forma do item II do artigo 13, desde que inscrita pelo 
menos 300 (trezentOs} dias antes do parto, em quantia, paga de uma 
só vez, igual ao valor-de-referência da localidade d~ trabalho do 
segurado. 

Parágrafo úniCo. ~ obrigatória a as.sistência à maternidade, na 
forma permitida pelas condições da localidade de residência da 
gestante. 

CAPITULO VIII 

Salirio~fllmília 

Art. 46. O salário~famma será devido ao empregado, como 
defmido na Consolidação das Leis do Trabalho, de empresa abrangi
da pelo regime desta lei, qualquer que seja o valor e a forma de sua 
remuneração, na proporção do respectivo número de filhos. 

Art. 47. O empregado aposentado por invalidez ou por velhice 
e os demais empregados aposentados que já contem ou venham a 
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se do sexo masculino, 
ou 60 (sessenta) se do feminino, têm direito do salário-famfiia. 

Art. 48. O valor da cota do salârio-familia é _de 5% (cinço por 
cento) do salário-mínim.g regional, arredondado este para a unidade 
de cruzeiros imediatamente superior, por filho menor de qualquer 
condição, até 14 (quatorze) anos de idade, ou inválido de qualquer 
idade. 

Art. 49. O pagamento do salário-família sei'á feito pela própria 
empresa, mensalmente, aos seus empregados, juntamente com o do 
respectivo salário, observado o disposto no§ 6~' do artigo 143. 

§ }9 Quando os· pagamentos forem semanais ou por outros 
períodos, o salário-família será pago jUntamente com _o -último 
pagamento relativo ao mês. 

§ 2'? Para efeito do pagamento do salário-família a empresa 
exigirá do seu empregado a certidão de nascimento do filho. 

§ Jo;o As certidões expedidas para os fins do § 2~', assim como, 
quando necessário, o reconhecimento de firmas a elas referentes, 
estão isentos de taxas ou emolumentos de qualquer espêcie. 

§ 4o;o A empresa conservará os comprovantes dos pagamentos, 
para efeito de fiscalização pelo lAPAS. 

§ 5o;o O salário-famílía devido ao trabalhador avulso (artigo 7"') 
poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se 
incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e de proceder à sua 
distribuição. 

§ 6~' O salário-família de que trata o artigo 47 será pago pelo 
INPS juntamente com as mensalidades da aposentadoria. 

Art. 50. As cotas do salário-família não se incotporam, para 
qualquer efeito, ao benefício. 

CAPITULO IX 

Sálari~Maternidade 

Art. 51. O salário-maternidade, que corresponde à vantagem 
consubstanciada no art. 393 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
terá sua ·concessão e manutenção pautadas pelo disposto nos artigos 
392. 393 e 395 da referida Consolidação, cumprindo às empresas 
efetuar os respectivos pagamentos, observado o disposto no § 6'? do 
art. 143. 

§ -l o;o Não se aplicam ao cálculo do valor do salário-maternida~ 
de as restrições dos artigos 26, § 4~' e 28 desta lei. 

§ 2'? Serão fornecidos pela previdência social os atestados de 
que tratam os§§ l~' e 2'? do artigo 392 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

CAPITULO X 

Pecúlio 

Art. 52. O pec6lio a que terão direito os segurados de que tra
tam os § § 4Q e 5o;o do_ artigo 5o;o s~:rã constituíQ.o_ pela soma das 
importâncias correspondentes à suas próprias contribuições, pagas 
ou descontadas durante o novo período de trabalho, corrigida 
monetariamente e acrescida de juros de 4% (quatro por cento) ao 
ano. 

Art. 53. O segurado que tiver recebido pecúlio e voltar nova
mente a exercer atividade abrangida pelo regime desta lei somente 
terá direito de levantar em vida o novo pec6lio após 36 (trinta e seis) 
meses contados da nova filiação. 

Art. 54. O pecúlio será devido aos dependentes do segurado, 
se este falecer sem o ter recebido, ou, na falta de dependentes, a seus 
sucessores, na forma da lei civil, independentemente de inventário ou 
arrolamento. 

Art. 55. O disposto neste capítulo vigora a contar de 19 de 
julho de 1975, devendo ser observada, com relação às situações 
anteriores, a legislação vigente à época. 

CAPITULO XI 

Pensio 

Art. 56. A pensão serã devida aos dependentes do segurado 
que· falecer após 12 (doze) contribuições mensais. 

Art. 57. O valor da pensão devida ao conjunto dcs 
dependentes do segurado será constituído de uma parcela familiar, 
de 50% (cinqUenta por cento) do valor da aposentadoria que o 
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segurado1 recebia ou a que teria direito se na data do seu falecimento 
estivesse aposeritado, mais tantas parcelas iguais, cada uma, a 10% 
(dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os 
dependentes do segurado, até o máximo de S (cinco). 

Art. 58. A concessão da pensão não será adiada pela falta de 
habilitação de outros possíveis dependentes, e qualquer inscrição ou 
habilitação posterior que implique exclusão ou incluSão de 
dependentes só produzirá efeito a contar da data em que -for feita. 

§ 19 O cô_njuge ausente não excluirá a companheira designada 
do direito à pensão, que só será devida àquele a contar da data de ~ua 
habilitação e compr.ovaçào de efetiva dependência ecoil.ômica. 

§ 29 Se o cônjuge, aínda que separado judicialmente ou 
divorciado, estiver percebendo alimentos, o valor da pensão alimentí~ 
cia judicialmente a-rbitrada lhe será assegurado, destinando-se o 
restante â companheira ou ao dependente designado. ~ 

§ 39 A pensão alimentícia serã reajustada na mesma ocasião e 
nas mesmas bases do reajustamento da pensão. 

Art. 59. A cota da pensão se e1ttingue: 
I - pela morte do pensionista; 
II- para a pensionista do sexo feminino, pelo casamento; 
III - para o filho ou irmão, quando, não sendo inválido, 

completar 18 (dezoito) anos de idade; 
IV - para a filha ou irmão, quando, não sendo inválida, 

completar 21 (vinte e um) anos de idade; 
V - para o dependente designado do sexo masculino, quando 

completar 1/!:.(dezoito) anos de idade; 
VI- para·o pensionista inválido, se cessar a invalidez. 
§ }9 Salvo na hipótese do item II, não se extinguirá a cota da 

dependente designada que, por motivo de idade avançada, condição 
de saúde ou encargos domésticos continuar impossibilitada de 
angariar meios para o seu sustento. 

§ 29 Para extinção da pensão, a cessação da invalidez do 
dependente deverá ser verificada em exame médico a cargo da 
Previdência Social. 

Art. 60. Quando o número d_os dependentes passar de 5 
(cinco), a cota individual que deva extinguir-se reverterá, Sucessiva
mente, àqueles que tiveram direito à pensão. 

Parãgrafo único. Com a extinção da cota do último Pensionis
ta a pensão ficará extiiifa-. 

Art. 61. O pensionista inválido está obrigado,-- sob- pena de 
suspensão do benefício, a submeter-se aos exames que forem deter
minados pela Previdência Social, bem como a seguir os processos de 
reeducação e readaptação profissionais por ela prescritos e 
custeados, e ao tratamento que ela dispensar gratuitamente. 

Parágrafo único. A partir dos 50 (cinqaentas) anos de idade o 
pensionista inválido fica dispensado dos exames e tratamentos previs
tos neste artigo. 

Art. 62. Por morte presumida do segurado, que será declarada 
pela autoridade judiciãria competente, depois de 6 (seis) meses de 
ausência, será concedida uma pensão provisória, na forma estabeleci
da neste capítulo. 

§ 19 Mediante prova do desaparecimento do segurado em 
conseqíiência de acidente, desastre ou catá.strofe, seus dependentes 
farão jus à pensão provisória, independentemente da declaração e do 
prazo deste artigo. 

§ 29 Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento 
da pensão cessará imediatamente, desobrigados os beneficiários da 
rc!posição das quantias já recebidas. 

CAPITULO XII 

Pensão especial (Ato Institucional) 

Art. 63. Será devida pensão especial ao dependente do ser
vidor p6.btico civ"il da administração direta ou indireta, segurado do 
INPS, que gozava de estabilidade, bem como ao do empregado está
vel de sociedade de economia mista, demitido em decorrência de ato 
institucional. 

§ {9 O benefício de que trata este artigo serã pago pelo INPS, 
observadas as normas para a concessão da pensão de que trata o 
Capítulo XI e as regras especiais dos paráS:rafos seguintes, -

§ 29 A pensão especial: 
a) cessará automaticamente se o servidor ou empregado vier a 

exercer cargo público ou emprego em sociedade de economia miSta; 
b) será reajustada na forma do artigo 30 e seus parágrafos; 
c) não poderá ser acumulada com vencimento, provento ot.. Ju-

tra pensão do Poder Público, ressalvado o direito de opção. -
§ 39 O dependente de servidor público ou autárquico segurado 

do INPS que continue a receber, por qualquer motivo, do Tesouro 
Nacional ou do INPS, não fará jus à pensão especial. 

CAPITULO XIII 

Auxílio- Reclusão 

Art. 64. O auxílio-reclusão serã devido, após 12 (doze) contri
buições mensais e nas condiçÕes dos artigos 57 a 60, aos dependentes 
do segurado detento ou recluso que não perceba qualquer espécie de 
remuneração da empresa. 

§ l9 O requerimento de auxílio-rech.J.são será instruído com 
certidão do despacho de prisão preventiva ou da sentença conde
natória. 

§ 29 O pagamento será mantido enquanto durar- a reclusão ou 
detenção do segurado, o que serâ comprovado por meio de atestados 
trimestrais de autoridade competente. 

CAPITULO XIV 

Auxílío~Funeral 

Art. 65. O auxílio-funeral, cujo valOr não excederá' o dobro dO
valor-de-referência da localidade de trabalho do segurado, será devi~ 
do ao executor do funeraL 

Parágrafo único. O executor que for dependente do segurado 
receberá o valor máximo previsto. -

CAPITULO XV 

Abono anual 

--Art. 66. O abono anual será devido ao aposentado e ao pensio
nista e corresponderã a 1/12 (um doze avos) do valor total percebido 
no ano civil. 

ArL 67. O abono anual é extensivo ao segurado que durante o 
ano tenha recebido auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses e aos 
dependentes que por igual período tenham recebido auxílio-reclusão. 

Art. 68. O abono anual será pago até o dia 15 de janeiro do 
exercício seguinte ao vencido. 

CAPITULO XVI 

Assistência Médica 

Art. 69. A assistência médica, ambulatorial, hospitalar ou 
sanatorial compreenderá a prestação de serviços de natureza clínica, 
cirúrgica, farmacêutica e odontológica aos beneficiários, em serviços 
próprios ou de terceiros, estes mediante convênio, observado o 
disposto no item III do artigo 119. 

§ I 9 Para a prestação dos serviços de que trata este artigo, a 
Previdência Social poderá subvencionar instituições sem finalida~~ 
lucrativa, ainda quejã auxiliadas por outras entidades públicas. 

§ 29 No convênio com entidade beneficente que atenda ao pú
blico em geral, a Previdência Social poderá colaborar para a 
complementação das respectivas instalações e equipamentos, ou 
fornecer outros recursos materiais, para melhoria do padrão de 
atendimento aos beneficiãrios. 

§ 39 Para fins de assistênci-a médica, a locação de serviços entre 
profLssionais e entidades privadas que mantenham convênio com a 
Previdência Social não determina, entre-esta e aqueles profissionais, 
vínculo empregatício ou funcional. 
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Art. 70. A assistência médica serã prestada com a amplttude 
que os recursos financeiros disponíveis e as condições locais permiti~ 
rem 

Art. 7I. A Previdência Social não se responsabilizará por 
despesas de assistência mêdica realizadas pelo beneficiário sem sua 
préVia autorização mas, se razões de força nlaior, a seu critêrio, 
justificarem o reembolso, este serâ feito em valor igual ao que a Previ~ 
dência Social teria despenOido se tivesse prestado diretamente o servia 
ço. 

CAPITULO XVII 

Assistência Complementar 

Art. 72. A assistência complementar compreenderá a ação pesa 
soal juntQ aos beneficiartos, quer indiviâualmente, quer em grupo, 
por meio da técnica do serviço social, visando à melhoria de suas 
condições de vida. 

§ 19 A assistência complementar será- pi-6stada diretamente ou 
mediante convênio com entidades especializadas. 

§ 29 Compreende-se na prestação da assistência complementar 
a de natureza jurfdica, a pedido dos beneficiários ou de oficio, para a 
habilitação aos beneffcíos pi'evistos nesta lei, em juízo ou fora dele e 
com isenção de taxas, custas e emolumentos de qualquer espécie. 

CAPlTU LO XVlll 

Assistência reeducativa e de readaptaeão profissional 

Art. 73. A assistência reeducativa e de readaptação profissio
nal cuidará da reeducação e readaptação dos segurados que perce
bem auxílio:-doença, bem como dos aposentados e pensionistas 
inválidos, na forma estabelecida em regulamento. 

Parágrafo Único. A reeducação e ã: readaptação de que trata 
este artigo pod~rão ser proporcionadas, por delegação, pela Associa
ção Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) e instituições 
congêneres. 

CAPITULO XIX 

Renda Mensal Vitalfcia 

Art. 74. O maiOr de 70 (setenta) anos de idade ou o inválido 
definitivamente incapacitado para o trabalho, que, num ou noutro 
caso, não exerça atividade remunerada, não aufira qualquer 
rendimento superior ao valor da renda mensal fixada no artigo 75, 
não seja mantido por pessoa de quem dependa obrigatoriamente e 
não tenha outro meio de prover no próprio sustento, será ampara
do pela Previdênda Social, desde que: 

I - tenha sido filiado ao seu regime, em qualquer época, no 
mínimo por 12 (doze) meses, cónsecutivos ou não; 

II - tenha exercido atividade remunerada atualmente abrangi
da pelo seu regime, embora sem filiação à Previdência Social, no 
mínimo por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; 

III - tenha ingressado no seu regime após completar 60 (ses
senta) anos de idade, sem direito aos benefícios regulamentares. 

Art. 75. Aquele que se enquadrar ern qualquer das situações 
previstas nos itens I e III do artigo 74 terá direito a uma renda men
sal vitalícia, devida a contar da data da apresentação do requerimen
to, no valor da metade do maior salârio-mínimo vigente no País, não 
podendo ultrapassar 60% (sessenta por cento) do valor do salário 
mínimo vigente na localidade de pagamento. 

§ l9 A renda mensal de que trata este artigo não poderá ser 
acumulada com qualquer espécie de benfíc:io da previdência social 
urbana ou rural, ou de outro regime, salvo, na hipótese do item III 
do artigo 74, o pecúlio de que trata o artigo 52. - -

§ 29 Será facultada a opção, se for o caso, pelo benefício da 
previdência social, urbana ou rural, ou de outro regime a que_ o 
titular da renda mensal venha a fazer jus. 

Art. 76. A prova de idade será feita mediante certidão do regis
tro civil ou por outro meio admitido em direito, inclusive assento 
religioso ou Carteira Profissional ou de Trabalho e Pr-evidência So
cial emitida hâ mais de 10 (dez) anos. 

Art. 77. A verificação de invalidez serâ feita enl exame médico
pericial a cargo da Previdência Social. 

Art. 78. A prova de inatividade e de inexistência de renda ou 
de meios de subsistência poderá ser feita mediante atestado de auto
ridade administrativa ou judiciária local, identificada e qualificada, 
que conheça pessoalmente há mais de 5 (cinco) anos o pretendente à 
renda mensal. 

Art. 79. A prova de filiação à Previdência Social ou da fnclu
são em seu âmbito, assim como a do tempo de atividade remunera
da, será feita por meio da Carteira Profissional ou de Trabalho e 
Previdência Social ou de outro elemento de convicção, inclusive 
declaração firmada pela empresa empregadora ou sócio remanescen
te, identificado e ,qualificado, na qual se afirme expressamente o 
conhecimento pessoal do fato declarado, assumindo responsabilida
de pela declaração, sob as penas da lei. 

A.rt. 80. O pagamento da renda mensal obedecerá às mesmas 
normas e condições vigentes para o das prestações em geral. -

§ 111 O valor da renda mensal em manutenção acompanhará 
automaticamente as alterações do salário mínimo, observado o 
disposto no artigo 75. 

9' '1.~' A renda mensal não está sujeita a desconto de qualquer 
contribuição, nem gerará direito ao abono anual ou qualquer outra 
prestação do regime desta lei, sa Ivo a assistênda médica. 

CAPITULO XX 

Contagem recíproca de tempo de serviço 

Art. 81. O segurado com 60 (sessenta) contribuições mensais, 
no mínimo, terá computado para todos os beneffcíos previstos nesta 
lei, ressalvado o disposto no artigo 85, o tempo de serviço públic-o 
prestado à administração federal direta e a autarquia federal. 

Art. 82. O funcionário público civil da- administração federal 
direta ou de autarquia federal com 5 (cinco) anos de efetivo exercí
cio, no mínimo, terá computado para efeito de aposentadoria por 
invalidez, por tempo de serviço ou compulsória, na forma da Lei 
n~' l.711, de 28 de outubro de 1952, o tempo de serviço prestado em 
atividade abrangida pelo regime desta lei. 

Art. 83. O tempo de. serviço de que trata este capítulo será 
computado de acordo com a legislação pertinente, observadas as nor
mas seguintes: 

I - não será admitida a contagem de tempo de serviço em 
dobro ou em outras condições especiais; 

II - é vedada a acumulação de tempo de serviço público com o 
de atividade privada, quando concomitantes; 

III - não será computado por um sistema o tempo de serviço 
que já tenha servido de base para concessão de aposentadoria pelo 
outro sistema; 

IV -o tempo de serviço relativo à filiação dos segurados a que 
se refere o artigo 12 só será computado quando tiver havido 
recolhimento, nas épocas próprias, das contribuições previdenciárias 
correspondentes aos períodos de atividade. 

Art. 84. A aposentadoria por tempo de serviço com contagem 
de tempo na forma deste capítulo s6 será concedida ao segurado com 
35 (trinta e cinco) anos de serviço, Oci mínimo, ressalvadas as hipóte
ses, expressamente previstas na Constituição Federal, de redução 
para 30 (trinta) anos se mulher ou juiz, e para 25 (vinte e cinco) anos 
se ex-combatente. 

Parágrafo único. Se a soma dos tempos de serviço ultrapassar 
os limites deste artigo, o excesso não serâ considerado para qualquer 
efeito. 

Art. 85. O segurado do sexo masculino beneficiado pela conta
gem de tempo de serviço na forma deste capítulo não fará jus ao 
abono de permanência em serviço de que trata o item II dO artigo 44. 

Art. 86. As aposentadorias e demais beneficio resultantes de 
conta!em de tempo de serviço na forma deste capítulo serão concedi
dos e pagos pelo sistema a que o interessado pertencer ao requerê-los 
e seu valor será calculado na forma da legislação pertinente. 
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Art. 87. O disposto neste capítulo aplica~se aos antigos segura~ 
dos do Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiãrios 
(SASSE). 

Art. 88. A contagem de tempo de serviço na forma deste 
capítulo não se aplica às aposentadorias concedidas antes de 1'1 de 
outubro de 1975, data do início da vigência da Lei nll 6.226, de 1~ de 
julho de 1975, nem aos casos de opção regulados pelas Leis n11s 6.184 
e 6.185, de li de dezembro de 1974, em que serão observadas as 
disposições específicas. 

CAPITULO XXI 

Beneficias do ex-combatente 

Art. 89. O ex~coiii6atCnte segurado da previdência social e seus 
dependentes têin direto às prestações previdenciãrias, concedidas, 
mantidas e reajustadas de conformidade com esta lei, salvo quanto: 

I- ao tempo de serviço para aquisição do direito à aposentado
ria por tempo de serviço ou ao abono de permanência em serviço, 
que será de 25 (vinte e cinco) anos; 

II - à renda mensal do auxílio-doença e da aposentadoria por 
invalidez, que serã igual a 100% (cem por cento) do salário-de-benefí
cio, e à renda mensal das demais aposentadorias, que será igual a 
95% (novcmta e cinco por cento) desse salário. 

Parágrafo único. O per[odo de serviço militar prestado durante 
a guerra de 1939 a 1945 será computado, para os efeitos deste 
capítulo, como tempo de serviço. 

Art. 90. Considera-se ex-combatente: 
I - aquele que tenha participado efetivamente de operações 

bélicas, na Segunda Guerra Mundial, como integrante de Força do 
Exército, da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea 
Brasileira, da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante. 

II- o integrante da Marinha Mercante Nacional que entre 22 
de março de 1941 a 8 de maio de 1945 tenha participado de pelo me
nos 2 (duas) viagens em zona de ataques submarinos; 

III - o piloto civil que, no período do item II, tenha partici
pado, por solicitação de autoridade militar, de patrulhamento, bus
ca, vigilância .ou localização de navios torpedeados e de trabalhos da 
assistência aos náufragOs. 

Art. 91. O valor do beneficio do ex-combatente ou de seus 
dependentes superior a to (dez) vezes o maior salário-mínimo vigen
te no País e em manutenção em I'~ de setembro de 1971, data em que 
entrou em vigor a Lei n'~ 5.698, de 31 de agosto de 1971, não sofrerá 
redução em decorrência do disposto no artigo 89. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, 
incorporam-se ao benefício da previdência social as vantagens conce
didas com fundamento na Lei n9 1.756, de 5 de dezembro de 1952. 

Art. 92. O reajuStamentO-de beneficio posterior a l'~ de setem
bro de 1971, data do início da vigência da Lei n9 5.698, de 31 de agos
to de 1971, não incide sobre a parcela excedente de 10 (dez) vezes o 
maior salário mínimo vigente no País. 

Art. 93. Fica ressalvado o direito do ex-combatente que, em J9 
de setembro de 1971, data em que entrou em vigor a Lei n'~ 5.69_8, de 
31 de agosto de 1971, já tivesSe preenchido os requisitos para a 
aposentadoria por tempo de serviço nas condições então vigentes, 
observado, porém, nos futuros reajustamentos, o disposto no artigo 
92. 

Parágrafo único~ -Nas mesmas condições deste artigo, fica res
salvado o direito dos dependentes do ex-combatente. 

Art. 94. Observado o disposto no artigo 93, a partes estabeleci
dos nesta lei não serâ computada para qualquer efeito, podendo ser 
restituído, a pedido. 

Art. 95. O ex-c_ombatente aposentado tem direito à revisão de 
cálculo, para que o valor da sua aposentadoria seja ajustado ao 
estabelecido no item II do artigo 89, a contar da data do pedido de re
visão. 

Parágrafo único. O valor da aposentadoria que tiver servido 
de base para o câlculo da pensão concedida a dependentes de ex-

.::ombatente poderá igualmente ser revisto a pedido, nas oondações 
deste artigo. 

CAPITULO XXII 

Benefícios dos Ferroviários servidores 
públicos ou em regime especial 

Art. 96. As diferenças ou complementações de proventos, gra
tificações adicionais ou qainqOênios e outras vantagens, excetuado o 
salário-família, de responsabilidade da União, auferidas pelos fer
roviários servidores públicos e autárquicos federais ou em regime 
especial aposentados da previdência social serão mantidas e pagas pe
lo INPS, por conta do Tesouro Nacional, como parcela complemen
tar da aposentadoria, com esta reajustada, na forma desta Lei. 

Parágrafo único. Para efeitO do cálculo da pensão será tomada 
por base a aposentadoria com a respectiva parcela complementar. 

Art. 97. Está assegurada aos servidores de que trata este capí
tulo, quando aposentados, a percepção de salário-famflia, de acordo 
com a legislação aplicável aos servidores pú.OfiCoS, devendo o pa
gamento ser efetuado pela Previdência Social, por conta dO Tesouro 
Nacional. 

Art. 98. Os ferroviários servidores pdblicos e autárquicos ou 
em regime especial que se aposentarem pela Previdência Social .com 
base no Decreto-lei n'~ 956, de 13 de outubro de 1969, não terão direi
to a perceber da União os adicionais ou qUinqUênios qu_e_ percebiam 
em atividade. 

Art. 99. As diferenças ou complementações de pensão devidas 
pela União aos dependentes dos ferroviárioS servídores públicos, na 
forma das Leis nQs 4.259, de 12 de setembro de 1963, e 5.057, de 29 
de junho de 1966, serão mantidas e pagas pelo INPS, por conta do 
Tesouro Nacional, como parcela complementar do beneficio, comes
ta reajustada, na forma desta Lei. 

Art. 100. Por morte de servidor público em gozo de dupla 
aposentadoria, segundo entendimento dado à Lei nQ 2.752, de lO de 
abril de 1956, sendo a aposentadoria da União superior à da Pre
vidência Social, a pensão concedida na forma desta lei será acrescida 
da diferença entre o valor desse benefício e o da pensão que seria 
devida, de acordo com o artigo 4\' da Lei n'~ 3.373, de 12 de março de 
1958, com base na aposentadoria da União. 

Parãgrafo único. A diferença de que trata este artigo, de res• 
ponsabilidade da União, será mantida, paga e reajustada na forma 
do artigo 99. 

Art. 1 O 1. Fica assegurada aos dependentes dos servidores de 
que trata este caprtulo a percepção de salário-família, na forma da 
legislação aplicâvel aos servidores públicos, devendo o pagamento 
ser efetuado pelo INPS, por conta do Tesouro Nacional. 

Art. 102. O disposto nos artigos 96, 97 e 101 não se aplica aos 
servidores públicos que, com base no entendimento dado à Lei 
n'~ 2.752, de lO de abril de 1956, se encontrem em gozo de dupla 
aposentadoria, nem aos seus dependentes~ _ 

Art. 103. O disposto nos artigos 96 e 99 se aplica a quaiSquer 
importância que, a título de complementação e com base em legisla
ção anterior, sejam consideradas devidas pela União aos servidores 
de que trata este capítulo e aos seus dependentes, ressalvadas as 
complementações de pensões especiais, que obedecem a regulamenta
ção própria. 

CAP!TU LO XXIIl 

Disposições diversas 

Art. 104. Nenhuma prestação da previdência social seríi críada, 
majorada ou estendida sem a correspondente fonte de custeio total. 

Art. 105. Para atender a situação excepcional decorrente de 
crise ou calamidade pública que ocasione desemprego em massa, 
poderâ ser instituído o seguro-desemprego, custeado pela União c pe
los empregadores. 

Art. 106. A Previdência Social poderá realizar seguros coletivos 
que tenham por fim ampliar os benefícios previstos nesta lei. 
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Parágrafo (mico. As condições dos segurados coletivos serão 
estabelecidas mediante acordo entre os segurados, o INPS e as 
empresas, e aprovadas pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social. 

Art. 107. O valor das prestações poderá ser revisto -por força da 
reeducação ou readaptação profissional na forma estabelecida em 
regulamento. _ _ 

Art. 108. A empresa com 20 (vinte) ou ma,is empregados está 
obrigada a reservar de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos 
cargos para atender aos casos de readaptados ou reeducados profis
sionalmente. na forma estabelecida em regulamento. 

Art. 109. A Previdência Social emitirá certificado individual 
definindo as profissões que poderão ser exercidas __ pelo segurado 
reabilitado profissionalmente, o que não o impedirá de exercer outra 
para a qual se julgue capacitado. 

Art. li O. O direito ao benefício nilo prescreverá, mas 
prescreverão as prestações respectivas não reclamadas no prazo de 5 
(cinco) anos contados da data em que forem devidas. -

Parágrafo único. A aposentadoria ou pensão para cuja conces
são tenham sido preenchidos todos os requisitos não prescreverá, 
mesmo após a perda da qualidade de segurado. 

Art. 111. Não será concedido auxílio-doença ou aposentadoria 
por invalidez ao segurado que tiver ingressado no regime desta lei já 
acometido moléstia ou portanto lesão que venha a ser invocada 
como causa para concessão de benefício. 

Art. 112. A importância não recebida em vida pelo segurado 
será paga aos dependentes devidamente habilitados à pensão e, na 
falta destes, aos sucessores na forma da lei civil, independentemente 
de inventários ou arTolamento. 

Parágrafo único. O disposto no fmal deste aitigo vigora a 
contar de 1~> de julho de 1975. 

Art. 113. O aposentado pelo regime desta lei que voltar a traba
lhar em atividade por ele abrangida terá direito, em caso de acidente 
do trabalho, aos benefícios e serviços previstos no Título V, excluído 
o auxílio-doença, e poderá optar, na hipótese de invalidez, pela 
transformação de sua aposentadoria previdenciária em aposenta
doria acidentâria. - -

Parágrafo ú.nico. Na hipótese deste artigo a pensão por morte se
rã a acidentária, se mais vantajosa. 

Art. 114. O benefício em dinheiro será pago diretamente ao 
beneficiário, salvo nos-Cásos de ausência, moléstia contagiosa ou 
impossibilidade de locomoção, quando será pago ao seu procurador, 
mediante autorização expressa do INPS, que poderá negá-la quando 
reputar essa representação inconveniente. 

Parágrafo (mico. A impressão digital do segurado ou dependen8 

te incapaz de assinar, desde que aposta na presença do funcionário 
do INPS, terá valor de assinatura para quitação de pagamento de 
benefício. 

Art. 115. O benefício concedido ao segurado ou seus 
dependentes não poderá, salvo quanto às importãrl:cias devidas à 
Previdência Social e aos descontos autorizados por lei ou -defivados 
da obrigação de prestar alimentos, reconhecida em sentença judicial, 
ser objeto de penhora, aresto ou seqUestro, sendo_ º'ula de pleno 
direito sua venda ou cessão, ou a constituição de qu3.lquer ônus 
sobre eles, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa 
própria para seu recebimento. 

Art. 116. O INPS poderá pagar os benefícios por meio de 
ordens de pagamento ou cheques por ele emitidos, a serem apresenta~ 
dos pelos beneficiáriOs aos estabelecimentos bancários encarregados 
de efetuar esses pagamentos, independentemente de assinatura ou de 
aposição de impressão digital, comprovando-se identidade pela 
apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou 
documento hâbil fornecido pelo INPS. 

Art. 117. ~ lícito ao segurado menor, a critério do IN'PS, firmar 
recibo de pagamento de beneficio independentemente da presença 
dos pais ou do tutor. 

Art. 118. O INPS poderá recusar a entrada de requerimento de 
benefício desacompanhado da documentação necess.1ria, sendo 

obrigatório, neste caso, o fornecimento de comprovaitte da recusa, 
para ressalva de direitos. 

Art. 119. Mediante convênio entre a Previdência Social e a 
empresa ou sindicato, estes poderão encarregar-se de: 

I - processar os pedidos de benefícios, preparando8 os e 
instruindo-os de maneira que possam ser despachados; 

11 - submeter os seus empregados a exames médicos, inclusive 
complementares, _encaminhando ao INPS os respectivos laudos, para 
a concessão dos benefícios que dependam de avaliação de incapa
cidade; 

·III - prestar assistência médica, n'ps termos do artigo 69, aos 
s-egurados a seu serviço e respectivos dependentes, diretamente ou 
por intermêdio de estabelecimentos e profissionais contratados, des
d_e que obedecidos os padrões fixados pela previdência social; 

IV - pagar beneficias; 
V- preencher documentos de cadastro de seus empregados, 

bem como carteiras a serem autenticadas pelo INPS, e prestar a estes 
outros serviços. 

Parágrafo único. O reembolso dos gastos correspondentes aos 
serviços previstos nos itens II e III poderá ser ajustado por um valor 
global, conforme o número de empregados de cada empresa, dedutí
vel no ato do recolhimento das contribuições, juntamente com as 
importâncias correspondentes aos pagamentos de benefícios ou de 
outras despesas efetuadas nos termos dos convênios firmados. 

Art. 120. O beneficio devido ao segurado ou dependente inca
paz será pago a título precário durnte 3 (três) meses consecutivos, 
mediante termo de compromissos lavrado no ato de recebimento, a 
herdeiro necessário, obedecida a ordem vocacional da lei civil só se 
realizando os pagamentos subseqUentes a curador judicialmente 
designado. 

Art. 121. Para fins de curatela, nos casos de interdição do 
segurado ou dependentes, a autoridade judiciária poderá louvar-se 
no laudo médico da Previdência Social. 

Art. 122. Compete ao segurado provar ó tenipo-dC- contribui~ 
ção em bases superiores ao menor valor-teta (artigo 214). 

Art. 123. O aposentado que, fla forma da Lei n' 5.890, de 8 de 
junho de 1973, estava percebendo abono de retomo à atividade tem 
direito ao restabelecimento da aposentadoria com os acrésciinos a 
que tiver feito justo até 30 de junho de 1975, vêspera do inicio da 
vigência da Lei n'i' 6.210, de4 de junho de 1975. 

Parágrafo Único. Na hipótese deste artigo o aposentado 
somente terâ direito ao pecúlio (artigo 52) correspondente às 
contribuições posteriores a junho de 1975. 

Art. 124. O segurado que tiver continuado a trabalhar após 35 
(trinta e cinco) anos de serviço terá direito, ao aposentar-se por 
tempo de serviço, aos acréscimos a que tenha feito jus at~ 30 de 
junho de 1975, véspera do início da vigência da Lei n'i' 6.210, de 4 de 
junho de 1975. 

Art. 125. O servidor autárquico sujeito ao regime desta lei e o 
empregado de sociedade de economia mista, fundação institu[da 
pelo Poder Público ou empresa pública, aposentado por decreto do 
Presidente da República em conseqUência de aplicação de ato institu.
cionaJ, na forma do Decretowlei nl' 290, de 28 de fevereiro de 1967, e 
da Lei nl' 5.588, de 2 de junho de 1970, com a aposentadoria a cargo 
da entidade empregadora, será submetido a exame médico pela 
Previdência Social no primeiro semestre de cada ano, para efeito de 
aposentadoria por invalidez. 

§ }9 Uma vez julgado em condições de incapacidade para o 
trabalho, o segurado de que trata este artigo será aposentado por 
invalidez pelo INPS, cessando, a contar da data da c_oncessilo do 
beneficio, a responsabilidade da entidade empregadora. 

- § :iQ Se não se verificar a hipótese dO § 11', o segurado de que 
trata este artigo terá direito a qualquer das aposentadorias previstas 
nos Capítulos IV, V e VI, desde que atenda às condições para sua 
obtenção. 

Art. 126. Aos beneficiários das instituições de previdência so· 
dai à data em que entrou em vigor a Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de-
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1960, estão assegurados todos os direitos outorgados pelas respecti· 
vas legislações, salvo se mais vantajosos os daquela lei. 

Parágrafo Único, O _disposto neste artigo ni!o- se- aplica ao 
segurado facultativo. 

Art. 127. A unificação estabc:leciQa pelo Decreto-lei nt~ 72, de 
21 de novembro de 1966, não altera a situação dos segurados então 
filiados a mais' de um Instituto de Aposentadoria e Pensões, quanto 
ao regime de contribuições e às prestações a que tinham direito, 

Parâgrafo Único. Para os efeitos deste artigo, a ressalva nele 
prevista: 

I - não autoriz_a_ a elevaçil.o do salârio-de-con~ribuição, ~têm 
daquele sobre o qual o segurado estivesse c._,ntribuindo cm 21 de 
novembro de 1966; 

II - só se aplica aos casos em que o segurado reunisse naquela 
:lata todos os requisitos necessários para obtenção das prestações.. 

Àrt. 128. Na forma do disposto no artigo 1" da Lei n" 5.527, 
!e 8 de novembro de 1968, as categorias profissionais que até 22 de 
naio de 1968 faziam jus à aposentadoria de que trata o artigo 31 da 
ei n'~ 3.807, de 26 de agosto de 1960, na sUã-primitiva redaçã.o e na 

orma do Decreto n'~ 53.831, de 25 de março de 1964, mas que foram 
txcluídas do beneficio por força da nova regulamentação aprovada 
elo Decreto n9 63.230, de lO de setembro de 1968, conservain o 

direito a esse benefício nas condições de tempo de serviço e de idade 
vigentes naquela data. 

TITULO IV 

Custe-io 

CAPITULO I 

Fonte-s de receita 

Art. 129. O custeio do regime de Previdência Social de que tra
ta esta lei será atendido pelas contribuições: 

I- dos segurados em geral, de 8% (oito por cento) do respecti
vo salârio-de-contdbuiçilo, nele integradas todas as importâncias 
recebidas a qualquer título; 

II - do empregado doméstico, de 8% (oito por cento) do valor 
do salário mínimo regional; 

III - do segurado facultativo, do que se encontra na situaçllo 
do artigo 11 e do autônomo, exceto o trabalf:aador avulso, (ar~~g_~ 7'~) 
de 16% (dezesseis por cento) do respectivo salârio-de-con.tribuiçilo; 

IV - do auxiliar de condutor autônomo de yefculo rodoviário. 
igual à do condutor a,utônomo de ve[culo rodoviário (item III); 

V - do servidor estatutârio da Previdência Social, de pe_rcenta
gem do respectivo vencimento igual à que vigorava no regime do 
extinto Instituto de Previdência e AssistCncia dos Servidores do 
Estado (IPASE), com o acrêscimo de 1% (um por cento) para o 
custeio dos demais beneffcios a que faz jus e de 2% (dois por cento) 
para a assistência patronal; 

VI - do servidor da Previdência Social regido pela legislação 
trabalhista que ficarâ sujeito, al~m da contribuição çl~ que trata o 
item I, à contribuição de 2% para a assistência patronal; 

VII -da empresa em geral: 

a) de quantia igual à devida pelos segurados a seu serviço, 
inclusive os do item III e§§ 3'1 a 5'~ do artigo 59 e os do artigo 79, obe
decidas quanto aos demais autônomos as disposições pertinentes; 

b) demais 1,2% (um e P,ois d~imos por cento) da folha de salá
rios-de-contribuição dos seus empregados e dos trabalhadores 
avulsos que lhe prestam serviços, compreendendo sua própria contri
buição e a desses segurados, para custeio do abono anual; 

c) de 4% (quatro por cento) da folha de saiArios-de-contribui
ção dos seus empregados e dos trabalhadores avulsos que lhe pres
tem serviços, para custeio do salârio-famfiia; 

d) de 0,3% (três décimos por cento) da folha de sa111rio~de
contribuição, para custeio do salário-maternidade; 

VIII - do empregador doméstico, de quantia igual à que for 
devida pelos empregados domésticos a seu serviço; 

IX- da União, de quantia destinada a custear o pagamento do 
pessoal e demais despesas de administração geral do INPS bem 
como, Se for o caso, a cobrir as inSuficiências financeiras verificadas; 

X - dos clubes de futebol e das_ associações ~~J?Ortivas que 
mantenham departamentos dedicados à prática de, pelo menos, tr& 
modalidades de esportes olímpicos, quantia igual a 5% da renda liqui
da dos espetáculos de que participarem, admitida a dedução das dCs:. 
pesas obrigatórias e autorizadas, até o limite de 35% da receita bruta, 

§ 1" A empresa que utilizar serviços de trabalhador autónomo, 
exceto os do artig_o 7! e do § 19 do artigo 59, está obrigada a reembol
sâ-lo, por ocasião do resp~tivo pagamento, de 8% (oito por cento) 
da retribuição a ele devida, a qualquer título, até o limite de seu 
salário-de-contribuição. 

§ 29 Se a retribuição paga ao trabalhador autónomo for supe
rior ao seu salário-de-contribuição, a empresa ficarâ obrigada a 
recolher ao lAPAS 8% (oito por cento) da diferença entre esses dois 
valores. 

§ 39 Na hipótese de prestação de serviços por trabalhador autô
nomo a uma sõ empresa mais de uma vez durante o mesmo mês, com 
vârias fatoras ou recibos, a empresa entregará ao segurado, uma só 
vez, 8% (oito por cento) do seu salário-de-contribuição, recolhendo 
ao lAPAS 8% (oito por cento) do excesso. 

§ 49 Para efeito dos§§ "2'~ e 39, a retribuição total paga em cada 
mês só serâ considerada até o maior valor-teta (Artigo 214). 

§ 59 Sobre a retribuição de que tratam os§§ 19 e 39 e sobre o salA
rio-de-contribuição do empregado doméstico não incide qualquer 
das contribuições arrecadas pelo TAPAS. 

§ 6'~ O salário-maternidade continua sujeito ao desconto da 
contribuição previdenciária de 8% (oito por cento) c à incidência dos 
encargos sociais de responsabilidade da empresa. 

§ 7Q A empresa se reembolsarâ da metade da contribuição de 
que trata a letra b do item VIl, correspondente à parte dos empre:
gados, deduzindo-a, de uma só vez, por ocasião do pagamento da 
segunda parcela do 139 salário, no mês de dezembro ou no mês em 
que ocorrer o pagamento, nos demais casos legalmente previstos, 
obedecido, quanto aos trabalhadores avulsos, o estabelecido cni 
regulamento. 

§ 89 As Federações esportivas promotoras dos jogos serão 
responsáveis, individualmente, pelo recolhimento da contribuição a 
que se refere ao iteni X, respondendo as Confederações respectivas, 
subsidiariamente, pela inobservância da presente disposição. 

Art. 130. A contribUição do servidor autárquicO segurado do 
INPS, do empregado de sociedade de economia mista, de fundação 
instituída pelo Poder Público ou de empreSa públicil, aposeritacfu em 
conseqUência da aplicação de ato institucional, bem como a da cm
presa~ será calculada sobre o valor da aposentadoria concedida na 
forma do Decreto-lei n9 290, de 28 de fevereiro de 1967, e da Lei 
n9 5.588, de 2 de julho de 1970, e recolhida ao INPS pela entidade 
empregadora, na forma desta lei. 

Art. 131. A entidade de fins filantrópicos co~ certificado de 
prazo indeterminado, que tenha sido recontiC:Clda como de utilidade 
pública, em decorrência de requerimento protocolado até 4 de 
dezembro de 1977 e cujos diretores não percebam remuneração está 
isenta da contribuição empresarial de que trata o item VII a do 
artigo 129. 

§ 19 A entidade beneficiada pelo disposto neste artigo está 
obrigada a recolher ao lAPAS as contribuições devidas pelos seus 
empregados. 

§ 2'~ A entidade filantrópica estâ, igualmente, isenta do recolhi
mento da contribuição empresarial destinada ao salârio-famfiia c ao 
abono anual. 

§ 3Q A contribuição dos empregados de entidade fllantr6pica 
incidente sobre o 13'? salâri_o deverá ser descontada de uma só vez, 
por ocasião do pagamento da segunda parcela, no mês de dezembro 
ou no mês em que ocorrer o pagamento, nos demais casos legalmente 
previstos. 
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§ 49 A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
(FUNABEM) e as Fundações Estaduais do Bem~Estar do Menor, 
embora remunerem seus diretores, são equiparadas, para a isCnção 
de que trata este artigo, às entidades de fins filantrópicos reConhe
cidas de utilidade pública. 

§ 5"' A instituição portadora de certificado provisório de fins 
filantrópicos, mesmo com prazo esgotado, que estava no gozo da 
isenção referida no caput deste artigo e tenha requerido, dentro de 
noventa dias, a contar da vigê'ncia do Decreto-lei nt 1.572, de 19 de 
setembro de 1977, o seu reconhecimento como de utilidade pública 
federal continuarâ gozando da aludida isenção até que o Poder 
Executivo delibere sobre aquele reconhecimento. 

§ 6'1 A instituição que não for reconhecida como de utilidade p(l~ 
blica federal ou que não tenha requerido tal reconhecimento no 
prazo previsto no prâgrafo anterior deverá proceder ao recolhimento 
das contribuições previdenciârias a partir do mês seguinte ao do tér~ 
mino desse prazo ou ao da publicação do ato que indeferir aquele re~ 
conhecimento. 

§ 7'~ O cancelamento da declaração de utilidade pública federal 
ou l!_perda da qualidade de entidade de fins filantrópicos acarretarâ. a 
revogação automática da isenção, ficando a instituição Obrigada ao 
recolhimento da contribuição previdenciária a partir do mês seguinte 
ao dessa revogação. 

Art. 132. O custeio do amparo ao maior de 70 (setenta) anos ou 
inválido será atendido, sem aumento de contribuição, pelo di:staque 
de uma parcela da receita do lAPAS, correspondente a 0,2% (dois 
décimos por cento) da folha de salário~de-contribuição. 

Art. 133. _ Constitui fonte de receita da Previdência Social, além 
das enumeradas no artigo 129, o ren.dimento de seu património, as 
doações e legados, e as suas rendas extraordinárias ou eventuais. 

CAPITULOU 

Contribuição da União 

Art. 134. A contribuição da União ê constituída: 
I - de taxas sob a denominação genérica de cota~de~previdên-

cia; 
II- se for o caso, de dotação própria do orçamento da Uníão, 

suficiente para complementar a contribuição que lhe incumbe nos 
termos desta lei. 

Art. 135. As taxas de que trata o item I do Artigo 134 compre
endem: 

I - uma parcela sobre o preço ex-refinaria dos combustíveis 
automotivos equivalente a 6% (seis por cento) do preço ex-refinaria 
da gasolina "A", que será recolhida pelas refinarias ao Fundo de 
Liquidez da Previdência Social; 

11- 14% (quatorze por cento) do valor da venda dos bilhetes da 
Loteria Fderal, inclusive Sweepstakes; 

III- em relação às entidades turfístiCaS: 3% (três por cento) so
bre o movimento global de apostas verificadas em cada reunião 
hípica, em prados de corrida, subsedes e outras dependências das 
entidades turfísticas: _ 

IV- lO% (dez por cento) da renda bruta da Loteria Esportiva 
Federal; 

V - 18% (dezoito por cento) dos 20% (vírile por cento) do 
imposto de importação, 

§ I'~ A cota de que trata o item I não incidirâ sobre os preços 
ex-refinaria dos combustíveis automotivos destinados à export~ção 
ou ao abastecimento de navios estrangeiros e, quando em viagem de 
longo curso, de navios nacionais e de navios afretados com 
prerrogativas de bandeira brasileira. 

§ 2"' Para os efeitos do item III, considera-se movimento glo
bal de apostas a importância correspondente ao valor total dos 
bilhetes de apostas apregoados ao público para efeito -de cálculo do 
rateio, acrescido das importâncias referentes às demais modalidades 
de apostas recebidas diretamente do público apostador nos prados 
de corrida, subsedes e outras dependências. 

§ 3"' A cota a que se refere o item IV serã devida sobre o valor 
dos bilhetes efetivamente vendidos, em cada emissão. 

§ 49 O regulamento disporã sobre a fiscalização do recolhi
mento da receita de que trata este artigo. 

Art. 13'6. A contribuição da União e o produto da amortiza
ção e dos juros de que trata o artigo 204 constituem o .. Fundo de 
Liquidez da Previdêncía e Assistência Social", que será depositado, 
em conta especial no Banco do Brasil S/ A, à ordem do Ministério da 
Previdência Social, ao qual compete geri-lo. 

§ l'~- parte orçamentária da contribuição da União figurará 
no orçamento da despesa do Minfstério da Previdência e Assistência 
Sodai, SOO o título "Previdência Social", e será integralmente 
recolhida ao Banco do Brasil S/ A, na conta especial FLPS, fazerido
se em duodécimos o recolhimento da importância necessária ao 
custeio das despesas de pessoal e de administração geral da Previdên
cia Social, e semestralmente o do restante. 

§ 2"' O Ministério da Previdência e Assistência Social reterá 
uma parcela do FLPS para atender primordialmente, se necessário, 
ao reajustamento dos valores dos benefícios. 

§ 3'~ O limite de retenção do FLPS guardará relação com o 
montãnte das despesas de benefícios e será periodicamente fixado 
pelo Ministério da Previdência e Assistência SociaJ. 

_§ 4"' O Ministério da Previdência e Assistência Social 
transferirá mensalmente para crédito do INPS o excedente sobre a 
importância retida, após reduzir, para custeio das despesas de 
administração do FLPS e de aparelhamento do órgão administra
dor, quantia não superior a 1% (um por cento) do produto de 
arrecadação, vedada a sua utilização para atender a encargos com 
vencimentos e vantagens fixos do p6ssoal. 

§ 5Y O Montante de retenção será aplicado em Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional, mediante convênio a ser 
estabelecido com o Banco Central do Brasil, no qual fique assegura
do o seu imediato resgate quando, nos termos do§ 2"', se fizer necessá
ria a utilização dos recursos retidos. 

Art. 137. Quando o produto da receita do artigo 136 for 
insuficiente para atender, no exercício, aos encargos a cuja cobertura 
se destinam, serã providenciada sua complementação por meio de 
crédito especial suficiente para cobrir a diferença, cujo valor será 
integralmente recolhido à conta do FLPS no Banco do Brasil S/ A. 

CAPITULO III 

Sal,rlo-de-contrlbulçio 

Art. 138. Entende-se por salário-de-contribuiçilo: 
I - a remuneração efetivamente percebida, a qualquer título, 

para os segurados referidos nos itens I e II do artigo 5'~ e no artigo 7•, 
exceto os empregados domésticos, até o limite mâximo de que trata o 
artigo 5'~ da Lei nY 6.332, de 18 de maio de 1976; 

II - o salário-base, para os segurados: 
-a) trabalhadores autónomos, exceto os do artigo 7'~; 

b) empregadores, como definidos no item III do artigo St; 
c) facultativos; 
fi - Q valor do salário-mínimo regional: para QS empregados 

domésticos. 
Art. 139. A ajuda~de~custo e o adicional mensal pagos em 

conformidade com a Lei n"' 5.929, de 30 de outubro de 1973, não se 
incorporam à remuneração do aeronauta. 

Art. 140. O salârio-de·contribuição não poderá. ser inferior ao 
salârio-rnlnimo regional de adulto, tomado este em seu valor mensal, 
diário ou horário, conforme o respectivo ajuste e o tempo de traba· 
lho efetivo durante o mês. 

Art. 141. A escala de salário-base, Observado o disposto no 
item II do artigo 138, passa a ter os seguintes valores: 

Classe de O a 1 ano de filiação: 1 salário-mínimo; 
Classe de 1 a 2 anos de filiação: 2/20 do limite mAximo; 
Classe de 2 a 3 anos de filiação: 3/20 do limite máximo; 
Classe de 3 a 5 anos de filiação: 5/20 do limite máximo; 
Classe de 5 a 7 anos de filiação: 7/20 do limite máximo; 
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Classe de 7 a 10 anos de filiação: 10/20 do.timite mâximo; 
Classe de 10 a IS ailos de filiação: 12/20 do limite máximo; 
Classe de 15 a 20 anos de filiação: 15/20 do limite máximo; 
Classe de 20 a 25 anos de filiação: 18/20 do limite máximo; 
Classe de 25 a 35 anos de filiação: o limite máximo. 

§ 19 Não será. admitido o pagamento antecipado de contribui
ções para suprir ou suprimir o interstício entre as classes, que deverá 
ser rigorosamente observado. 

§ 29 Cumprido o intersticio, o segurado poderã, se assim lhe 
convier, permanecer na classe em que se encontre, mas em nenhuma 
hipótese isso ensejará o acesso a outra classe que ni'lo a 
imediatamente superior, quando o segurado desejar progredir na 
escala. 

§ 3'1 O segurado que não tiver condições de sustentar a contri
buição da classe em que se encontre poderá regredir na escala at~ o 
nível que lhe convier, e retornar à classe de onde regrediu, nela 
contando o período anterior de contribuição nesse nível, mas sem 
direito à redução dos mterstícios para as classes seguintes. 

§ 411 A contribuição mínima compulsória para o profissional 
liberal é a correspondente à classe de 1 (um) a 2 (dois) anos de filia
ção, sem prejuízo dos períodos' de carCncia estabelecidos nesta lei. 

Art. 142. A classificação do segurado facultativo ou trabalha
dor autónomo na escala do artigo 141 não importa em reconhecimen
to, pelo INPS, do tempo de atividade a ela correspondente, sempre 
sujeita a comprovação. 

Parãgrafo Único. Para efeito da classificação de que trata este 
artigo não haverá, em qualquer hipótese, redução do salário base 
sobre o qual o segurado vinha contribuindo em 11 de junho de 1973, 
data em que entrou em vigor a Lei n• 5.890, nem, paf8 o segurado 
que se tenha prevalecido da faculdade do§ 111 do artigo 21 da mesma 
Lei, possibilidade de acesso a outra classe que não a imediatamente 
superior. 

CAPITULO IV 

Arrecadação e recolhimento das contribuições 

Art. 143. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e 
de qualquer outra importância devida ao lAPAS ou ao FLPS 
obedecerão às normas seguintes: 

I-Cabe ao empregador: 
a) arrecadar as contribuições dos seus empregados, descontan~ 

do-as da respectiva remuneração; 
b) recolher ao lAPAS, até o último dia do mês seguinte àquele a 

que se referir o produto arrecadado de acordo com a letra a, 
juntamente com a contribuição dos itens VI e VII e §§ 211 e 3' do 
artigo 129. 

II - cabe ao trabalhador autônomo, ao segurado facultativo e 
ao segurado na situação do artigo li recolher diretamente ~o 
lAPAS, por iniciativa própria, no prazo da letra b, do item I, o que 
for devido de acordo com o seu salário-de-contribuição; 

III - cabe à Previdência Social descontar de seus servidores as 
contribuições por eles devidas, inclusive a destinada à assistência 
patronal: 

IV - cabe às entidades incumbidas de arrecadar as cotas-de
previdências recolher men-salmente- o produto delas ao Banco do 
Brasil Sf A, à conta especial do Fundo de Liquidez da Previdência 
Social; 

V- cabe à Federação promotora dos espetáculos de que trata o 
item X do art. 129 recolher ao lAPAS à. contribuição nele referida 
até o último dia útil do mês seguinte ao da realização respondendo as 
Confederações respectivas, subsidiariamente, pela inobservância das 
presentes disposições 

§ 1' O desconto das contribuições e o das consignaÇões legal
mente autorizadas sempre se presumirão feitos, oportuna e 
regularmente, pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo Hcito 
alegar omissão para se eximir, do recolhimento e ficando diretamen
te responsável pelas importâncias que deixar de receber ou que tiver 
arrecadado em desacordo com esta lei. 

§ 211 O proprietário, o dono da obra, ou o condômino de unida
de imobiliária, qualquer que seja a forma por que haja contratado a 
execução de obras de construção, reforma ou acréscimo de imóv:el, é 
solidariamente responsável com o construtor pelo cumprimento das 
obrigações decorrentes desta lei, ressalvado seu direito regressivo 
contra o executor ou contraente das obras e admitida a retenção de 
importância a estes devido para garantia do cumprimento dessas 
obrigações, até a expedição do .. Certificado de Quitação" (ariigo 
153, item I letra c). 

§ 31' A empresa construtora e os proprietários de imóveis 
poderão isentar-se da responsabilidade solidária estabelecida no§ 211 
em relação a fatora, nota de serviço, recibo ou documento equiv8ien
te que pagarem por tarefa subempreitada de obras a seu cargo, desde 
que façam o subempreiteiro recolher, prev\amente, quando do 
recebimento, o valor ftxado pelo lAPAS como contribuição 
previdenciâria devida, inclusive com relação ao seguro de acidentes 
do trabalho. 

§ 49 Não será devida contribuição previdenciâria quando a 
construção de tipo econômico for efetuada sem mão-de-obra as
salariada, no regime de mutirão, comprovado previamente perante o 
lAPAS, conforme estabelecido em regulamento. 

§ 511 No caso de falência da empresa de--trabalho temporãrio, a 
empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo 
recolhimento das contribuições previdenciârias referentes ao período 
durante o qual o trabalhador esteve sob suas ordens. 

§ 6' O valor bruto de salãrio-maternidade e as cotas de salârio
família pagos pela empresa serão deduzidas do montante das 
contribuições previdenciãrias que lhe caiba recolher mensalmente ao 
lAPAS. 

§ 7' As cotas do salário-família não se incorporam, para 
qualquer efeito, ao salário ou remuneração. 

§ 89 As contribuições previdencíârias relativas aos traba
lhadores avulsos (artigo 7~') poderão ser recebidas pelos sindicatos 
de classe respectivos, que se incumbirão de elaborar as folhas cor
respondentes e de, no prazo da letra b do item I, recolhê-las na forma 
estabelecida pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. 

§ 911 Os débitos de clubes de futebol referentes às suas equipes, 
cujos recolhimentos deveriam ter sido efetuados at~ 31 de outubro de 
I 973 poderão, ainda que se encontrem em cobrança administrativa 

ou judicial, ser consolidados com juros e correção monetária, Sem 
multa moratória, para serem amortizados em parcelas corresponden
tes a 3% (três por cento) da quota liquida atribuída à entidade deve
dora, por partida disputada no território nacional, cabendo à Fe
deração respectiva o desconto bem como o recolhimento no prazo 
mencionado no item V, observadas estas prescrições: 

a) a consolidação se efetivará mediante confissão de dívida da 
entidade com declaração da responsabilidade subsidiária da fe
deração; 

b) o não cumprimento das obrigações assumidas na confissão 
de dívida sujeita a entidade infratora às penalidades previstas nesta 
lei, ficando a Federação respectiva obrigada à retenção das contribui
çõe~ntão recolhidas desde que o lAPAS as solicite. 

Art. 144. Cabe à empresa abrangida pelo regime desta lei: 
I - preparar as folhas-de-pagamento dos salários de seus 

empregados, anotando nelas os descontos para o lAPAS; 
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua escritura

ção mercantil o montante das quantias descontadas de seus emprega
dos, a correspondente contribuição da empresa e o total recolhido ao 
lAPAS; 

III - entregar ao órgão arrecadãdOr, ã.nualmente, por ocasião 
do recolhimento relativo ao mês seguinte ao do balanço, cópia auten
ticada dos registras contãbeis relativos aos lançamentos das impor
tâncias devidas ou pagas ao lAPAS, com discriminação, mês a mês, 
das respectivas parcelas. 

Parágrafo único. Os comprovantes discriminativos desses 
lançamentos _deverão ficar arquivados na empresa duranteS (cinco) 
anos, para fiscalização. 



1648 Quarta-feira 26 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11): Abril de 1978 

Art. 145. O recolhimento das contribuições devidas pelo 
segurado facultativo (artigo 12) poderá ser feito por entidade, órgão 
ou pessoa a que ele esteja vinculado, enquanto persistir a vinculação. 

Art. 146. Compete ao lAPAS fiscalizar a arrecadação e o 
recolhimento de qualquer importância prevista nesta lei, obedecen
do, no que se refere à cota-de-previdência, às instruções do Ministé
rio da Previdência e Assistência Social. 

§li' ~facultada ao lAPAS a verificação dos livros_de contabi
lidade, não prevalecendo, para esse efeito, o disposto nos artigos 17 e 
18 do Código Comercial, devendo a empresa e o segurado p-restar os 
esclarecimentos e informações que lhes forem solicitados. 

§ 29 Ocorrendo a recusa ou a sonegação de elementos e 
informações, ou sua apresentação deficiente, o lAPAS poderá, sem 
prejuízo de penalidade cabível, inscrever de ofício as importâncias 
que reputar devidas, cabendo à empresa ou ao segurado o ónus da 
prova em contrário. 

§ 31' Na falta de comprovação regular e formalizada, o montan
te dos salários pagos pela execução de obras de construção poderá 
ser obtido mediante cálculo de mão-de-obra empregada, de acordo 
com a área construída, cabendo ao proprietário, dono da obra, 
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsâvel o 
ónus da prova em contrário. 

Art. 147. A falta de recolhimento, na época própria, da contri~ 
buição ou quantia devida à previdência social sujeitará O -responsável 
ao juro moratório de 1% (um por cento) ao mês e correção monetá
ria, além de multa variâvel de 10% (dez por cento) a 50% (cinqtlenta 
por cento) do valor do débito. 

Parágrafo único. Tratando-se de débito referente a 
espetáculos desportivos, a multa será: 

a) de 10% (dez por cento) para atraso até 2 {dois) meses; 
b) de 20% (vinte por cento) de mais de 2 (dois) até S (cinco) 

meses; 
c) de 30% (trinta por centO), de mais de -5-(cinco) até 8 (oito) 

meses; 
d) de 40% (quarenta por cento) de mais de 8 (oito) até 12 (doze) 

meses; 
e) de 50% (cinqi.lenta por cento) de roais de 12 (doze) meses. 
Art. 148. O débito apurado pelo lAPAS, assim como a multa 

imposta, serão lançados em livro próprio destinado à inscrição de 
sua dívida ativa. 

§ li' A certidão textual do livro de que trata este artigo servirá 
de título para o lAPAS, por seu procurador ou representante legal, 
promover em juízo a cobrança do débito ou da multa, pelo mesmo 
processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda 
Nacional. 

§ 211 O instrumento de confissão de dívida, a cópia autenticada 
dos registras contâbeis de que trata o item III do artigo 145 e a carta 
de abertura de conta-corrente bancária, firmados pela empresa, servi
rão também de títulos para a cobrança da dfvida ativa do lAPAS. 

§ 3~' O lAPAS poderá, antes de ajuizar a cobrança de sua dívi
da ativa, promover o protesto dos títulos dados em garantia de sua 
liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que esses títulos serão 
sempre recebidos pro solvendo. 

Art. 149. A cobrança judiciai de quantia devida à previdettcia 
social por empresa cujos benS sejam legalmente impenhoráveiS será 
executada, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, 
mediante precatório dirigido à empresa pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça local, a requerimento do lAPAS, incorrendo o diretor ou 
administrador da empresa nas penas do crime de desobediência, 
alêm da responsabilidade funcional cabfvel, se não der cumprimento 
ao precatório dentro de 30 (trinta) dias. 

Art. 150. A falta de recolhimento, na época própria, de 
contribuição ou outra importância devida ao lAPAS e arrecadada 
dos segurados ou do público será punida com as penas de crime de 
apropriação indêbita. 

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se pes
soalmente responsáveis o titUlar da firma individUal, Sócios solídâ-

rios, gerentes, diretores ou administradores da empresa abrangida 
pelo regime desta lei. 

Art, 151. A União, os Estados, os Territórios, o Distrito Fe-
deral, os Municípios e respectivas autarquias, as entidades'paraesta
tais, as empresas sob regime especial e as sociedades de economia 
~ista com orçamento próprio e com servidores e empregados 
cor.npreendidos no regime desta iei incluirão obrigatorianiente em 
seus orçamentos anuais as dotações necessárias para atender às suas 
responsabilidades para com a Previdência Social. 

Art. 152. O diretor ou administrador de empresas compreendi
das no re_gime desta lei, quando remunerado pelos cofres públicos 
federais, estaduais, territoriais, municipais ou autárquicos, resp9nde 
pessoalmente pela multa imposta por infração de dispositivo delà, 
sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamentp, 
mediante requisição do fPASE e a partir do primeiro pagamento que 
se seguir à requisição. 

CAPITULO V 

Certificados de Matrfcula, Regularidade de 
Situaçio e Qultaçio 

Art. 153. O IAPÃS fornecerá os seguintes documentos: 
I - à empresa: 
a) o Certificado de Matrícula (CM) previsto no § 19 do arti

·go 22, para prova de sua vinculação; 
b) o Certificado de Regularidade (CRS), válido até 28 de 

fevereiro do ano seguinte ao da sua ernissão, para prova de que se 
acha, na rorma estabelecida em regulamento, em situação regular 
perante o INPS; 

c) o Certificado de Quitação (CQ), que constitui condição para 
que possa praticar determinados atos, enumerados neste artigo, com 
a validade de 30 (trinta) dias contados da data de sua emissão. 

H - ao segurado autônomo, o certificado de que trata a letra b 
do item L 

§ li' O Certificado de Matrícula deverá ser apresentado: 
a) à autoridade competente, para o licenciamento de obras de 

construção, reforma ou acréscimo de prédio, pelo responsável direto 
pela sua execução~ 

b) aos órgãos da Previdência Social e aos -arrecadadores das 
contribuições a ela devidas, para identificação do contribuinte e dos 
elementos cadastrais de sua inscrição. 

§ 29 O Certificado de Regularidade de Situação, a ser 
transladado no instrumento pelo servidor púbJico ou escrevente jura· 
mentado, juntado por cópia autenticada ao processo ou ao pedido 
inictal da empresa, ou caracterizado pelo seu número e data de 
emissão, conforme o caso, será exigido: 

a) para a concessão de financiamento, empréstimo ou ajuda 
financeira, para o pagamento das parcelas dos mesmos, cotas·partes 
e aHquotas de impostos ou de subvenções de qualquer espécie por 
parte de repartição pública, estabelecimento de crédito oficial e seus 
agentes fmanceiros, autarquias, entidade de economia mista e empre
sa pública ou concessionliria de serviços públicos: 

b) para a assinatura de convênio, contrato ou ou(r0 instrumen· 
to com repartição ou entidade pública, autarquia, sociedade de 
economia mista ou seus agentes; 

-C) para o arquivamento de qualquer ato no registro de comér
cio, exceto o ato pelo qual a empresa substitui total ou parcialmente 
seus gestores, desde que não implique mutação patrimonial; 

d) para a participação em licitações para compras, obras, servi
ços e alienações; 

e) para registro, no Ministêrio do Trabalho, de empresa de tra
balho temporário. 

§ 3~' O Certificado de Quitação, que será arquivado e registrado 
pelo serventuário público, pela ordem de lavratura dos instrumentos 
públicos ou da transcrição dos instrumentos particulares para os 
quais tenha sido emitido, será exigido da empresa: 

a) para a alienação ou promessa de alienação, oneração ou dis-
posição de bens imóveis; -
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b) para a alienação ou promessa de alienação, oneração ou dis· 
posição de bens móveis incorporáveis ao ativo imobilizado; 

c) para a cessão de transferências ou para a Promessa de ~::essão 
e transferência de direitos; -

d) para o pagamento de haveres nas liquidações e dissoluções 
de sociedades e para a expedição de cartas de adjudicação ou 
arrematação de bens, salvo quando expedidas em favor da Fazenda · 
Pública federal, estadual ou municipal e em processos trabalhistas, 
inclusive de acidentes dO trabalho. 

§ 49 Serâ também exigido o Certificado de Quitação para a 
primeira operação a ser realizada com o prêdio ou unidade imobiliá
ria após sua construção, seja de promessa de venda, de compra e ven-
da, de cessão e transferência ou_ de promessa de cessão de direitos 
aquisitívos. 

§ 5q lndependem da apresentação do Certificado de Quitação: 
a) a transação em que for outorgante a União Federal, Estado, 

Município oU-entidade pública de direito interno sem finalidade eco
nómica, assim como pessoa ou entidade não sujeita à contribuição 
para o lAPAS; 

b) a transação realizada por empresa que exercite a atividade de 
comercialização de imóveis, desde que apresente o Certificado de Re
gularidade de SituaçãO e que dele conste expressamente e~sa finalida
de; 

c) o instrumento, ato ou contrato que retifique, ratifique ou efe
tive outro para o qual tenha sido apresentado o Certificado de Quita
ção; 

d) a transação de unidade imobiliária resultante di execução de 
incorporação, na forma da Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
desde que a certidão própria tenha sido apresentada para a inscrição 
do respectivo memorial no Registro de Ioóveis; 

e) a transação de unidade construída com financiamento con
trat~do por instrumento para cuja Iavratura jâ tenha sido apresenta
do o t ... ertificado de Quitação. _ 

Art. 154. O disposto no § 49 do artigo 153, aplica-se apenas 
ao imóvel construído a partir de 22 de novembro de 1966, data do iní
cio da vigência do Decreto-lei n9 66, de 21 de novembro de 1966. 

Art. 155. O ato praticado e o instrumento assinado ou lavra
do com inobservância do estabelecido no artigo 153 são considera
dos nuloc de pleno direito, para todos os efeitos, assim como os regis
tras públicos a que estiverem sujeitos. 

§ 19 O lAPAS poderã intervir no instrumento que dependa do 
Certificado de Quitação_, para dar quitação da dívida do contribuinte 
ou autorização para a lavratura, independentemente da liquidação 
da dívida, desde que fique assegurado o seu pagamento quando par
celado, com o oferecimento de garantia suficiente, estabdecida em 
regulamento. 

§ 29 O servidor, serventuârio da justiça, aut:OridRáe ou órgão 
que infringir o artigo 153 incorrerá em multa correspondente ao 
maior valor-de-referência vigente nO Paí"s, imposta e cobrada pelo 
lAPAS, sem prejuízo da responsabilidade cabível. 

§ 3'i' A empresa, enquanto estiver em débito não garantido, 
por falta de recolhimeitlo das contribuições devidas ao INPS, não po
derâ: 

a) distribuir qualquer bonificação aos seus acionistas; 
b) dar ou atribuir participação nos lucros aos seus sócios cotis

tas, nem aos seus diretores e demais membros de órgãos d_irigentes, 
fiscais ou consultivos. 

§ 4'~ A desobediência ao disposto no§ 39 sujeitará o responsá
vel à multa de 50% (cinqUenta por cento) das quantias indevidamente 
pagas. 

Art. 156. O Certificado de Quitação, quando exigível, só o se-
rã com relação às contribuições devidas pela dependência da empre
sa situada na localidade,onde se situar o objeto da transação, se for o 
caso, ou por sua sede. 

CAPITULO VI 

Disposições Diversas 

Art. 157. As importâncias destinadas ao custeio da Previdên
cia Social são de sua exclusiva propriedade e em caso al8;um terão 
aplicação diversa da que tiver sido estabelecida nos termos desta lei, 
pelo que serão nulos de pleno direito os atos em contrário, ficando 
seus autores sujeitos às penalidades cabíveis, sem prejuízo da respon
sabilidade civil ou criminal em que venham a incorrer. 

Art. 158. Os créditos relativos às contribuições e cotas, e res
pectivos adicionais ou acréscimos de qualquer natureza, arrecadados 
pelo lAPAS ou pelo Fundo de LiquideZ da Previdência Social, bem 
como a correção monetária e os juros de mora, estão sujeitos, nos 
processos de falência, concordata ou concurso de credores, às dispo
sições atinentes aos crêditos da União, aos quais são equiparados, se-
guindo-se a estes na ordem de prioridade. 

Art. !59. O ônus financeiro decorrente da contagem reciproca 
de tempo de serviço (artigos 81 a 88) caberá, quando for o caso, ao 
lAPAS, à conta dos recursos consignados pela União na forma do 
item VIII do artigo 129-. 

Art. 160. O lAPAS poderá arrecadar, mediante a remunera
ção cjue for fixada pelo Ministro da Previdência e Assistência Social, 
contribuições por lei devidas a terceiros, desde que provenham de 
empresas, segurados, aposentados e pensionistas a ele vinculados. 

Parágrafo único. O disposto nos artigos 143 e 152 aplica-se, 
no que couber, as contribuições de que trata este artigo. 

Art. 161. As contribuições arrecadadas pelo lAPAS das em
presas que lhe são vinculadas e destinadas a outras entidades ou fun
dos serão calculadas sobre a mesma base utilizada para o cálculo das 
contribuicJ.es previdenciãrias, e gozarão dos mesmos privilégios a 
elas atribuídos, inclusive no tocante à cobrança judicial, não poden
do o cãlculo incidir sobre importância que exceda tO (dez) veZes o 
maior valor de referência vigente no País. 

§ 1'~ A contar de 19 de janeiro de 1976, data do início da vigên
cia do Decretowlei n9 1.422, de 2:3 de outubro de 197.5; o satârio de 
educação incide sobre o salãrio de contribuição dos empregados e 
dos titulares, sócios e diretores, até o limite do item I do artiio- f38. -

§ 2Q A partir da vigência da Lei n9 6.332, de 18 de maio de 
1976, a contribuição empresarial devida aO FUNRURAL fiCã sujei
ta a_o mesmo limite estabelecido para as contribuições previdenciá
rias. 

Art. 162. As gratificações adiCíOGaiS e õS qüfnqlfênfõs pei-cebi
-dos pelos ferroviários servidores públicos e autárqUicos ou em regi
me especial, segurados da Previdência Social, integram o respectivo 
salârio de contribuição. 

Art. 163. O Tesouro Nacional porá à disposição do lAPAS, à 
conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Geral da 
União, os recursos indispensáveis a:o pagamento do salário-família 
de que tratam os artigos 97 e 101 e à manutenção e reajustamento 
dos enCargOs de que tratam os artigos 96 seu parágrafo único, 99 e .. ·· 
100, em cotas trimestrais, de acordo com a programação financeira 
da União. 

TITULO V 

Seguro de Acidentes do Trabalho 

CAPITULO! 

Introduçio 

-Art. 164. O seguro obrigatório de acidentes do tràbalho é 
realizado na Previdência Social. 

Art. 165. O disposto neste Titulo aplica-se aos segurados 
empregados de que trata o artigo 59 

§ J9 Consideram-se também segurados empregados, o trabalha
dor temp_9rârio, o trabalhador avulso, assim entendido o que presta 
serviço a diversas empresas, pertencendo ou não a sindiCato, in-clusi· 
ve o estivador, o conferente e assemelhados, bem como o presidiário 
que exerce trabalho remunerado. 
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§ 211 Não se aplica o disposto neste Título ao titular de firma 
individual, ao diretor, sócio·gerente, sócio solidãrio, s6cio cotista e 
sócio de indústria de qualquer empresa, que não tenha a condição de 
empregado, nem ao trabalhador autónomo e ao empregado dom~ti~ 
co. 

Art. 166. Acidente do trabalho é aquele que ocorrer pelo 
exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corpo
ral ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 

§ 19 Equiparam-se ao acidente do trabalho, para os fins desta 
lei: 

I - a doença profissional ou do trabalho, assim entendida a 
inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade e constante de 
relação organizada pelo Ministério da Previdência e Assistência So
cial (MPAS) ou a que resulte de condições especiais ou excepcionais 
do trabalho executado, causando redução de capacidade; 

II- o acidente que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido 
a causa (mica, haja contribuido diretamente para a morte ou a perda 
ou redução da capacidade para o trabalho; 

III - o acidente sofrido pelo empregado no local e no horário 
do trabalho, em conseqUência de: 

a) ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiro, 
inclusive companheiro de trabalho; 

b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de 
disputa relacionada com o trabalho; 

c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de tercei-
ro, inclusive companheiro de trabalho; 

d) ato de pessoa privada do uso da razão; 
e) desabamento, inundação ou incêndio; 
f) outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. 
IV- a doença proveniente de contaminação acidental de pes

soal da área médica, no exercício de sua atividade; 
V- o acidente sofrido pelo empregado ainda que fora do local 

e horârio de trabalho: 
a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a auto

ridade da empresa; 
b) na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para 

lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; 
c) em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de lo

comoção utilizado. inclusive veículo de propriedade do empregado; 
d) no percurso da residência para o trabalho ou deste para 

aquela. 
§ 29 Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por 

ocasião de satisfação de outras necessidades fisio16gicas, no local do 
trabalho ou durante este, o empregado serã considerado a serviço da 
empresa. 

§ 3"' Considera-se como dia do acidente, no caso de doença 
profissional ou do trabalho, a data da comunicação desta à empresa 
ou, na sua falta, a de entrada do pedido de beneficio no INPS, a par
tir de quando serão devidas as prestações cabiveis. 

Art. 167. Não será considerada agravação ou complicação de 
acidente do trabalho lesão que, resultante de outro acidente, se asso
cie ou se superponha às conseqUências do anterior. 

CAPITULO II 

Prestações 

Art. 168. Em caso de acidente do trabalho, os segurados e seus 
dependentes terão direito, independentemente de período de carên
cia, às prestações previdenciárias cabíveis, observado o disposto nes
te Título. 

Art. 169. Os benefícios por acidente do trabalho serão calcula
dos,-concedidos, mantidos e reajustados na forma desta lei, salvo no 
tocante aos valores dos benefícios de que trata este artigo, que serão 
os seguintes: 

I - auxílio-doença - valor mensal igual a 92% (noventa e dois 
.por cento) do salário de contribuição do empregado, vigente no dia 

do acidente, não podendo ser inferior a 92% (noventa e dois por cen
to) de seu salário de benefício; 

II - aposentadoria por invalidez - valor mensal igual ao do 
salârio de contribuição vigente no dia do acidente, não podendo ser 
inferior ao de seu salário de benefício; 

III - pensão - valor mensal igual ao estabelecido no item II, 
qualquer que seja o número inicial de dependentes. 

§ 19 Não serão considerados para a fixação do salário ·de. contri
buição de Que trata este artigo os aumentos que excedam os linlites le
gais, inclusive os voluntariamente concedidos nos 12 (doze) meses 
imediatamente anteriores ao início do benc:ficio, $alvo se resultantes 
de promoções reguladas por normas gerais da empresa admitidas pe
la legislação do trabalho, de sentenças normativas ou de reajusta
mentos salariais obtidos pela categoria respectiva. 

§ 211 A pensão será devida a contar da data do óbito e o benefi
cio por incapacidade, a contar do 161' (décimo sexto) dia do 
afastamento do trabalho, cabendo à empresa pagar a remuneração 
integral do dia do acidente e dos 15 (quinze) dias seguintes. 

§ 39 O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que em 
conseqüência de acidente do trabalho necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa, segundo critérios previamente 
estabelecidos pelo MPAS, serâ majorado em 25% (vinte e cinco por 
cento). 

§ 49 No caso de empregado de remuneração variável e de tra
balhador avulso, o valor dos beneficias de que trata este artigo, 
respeitado o percentual previsto no seu item I, serâ calculado com 
base na média aritmética: 

a) dos 12 (doze) maiores salários de contribuição apurados em 
período não superior a 18 (dezoito) meses imediatamente anteriores 
ao acidente, se o segurado contar, nele, mais de 12 (doze) contribui
ções; 

b) dos salários de contribuição compreendidos nos 12 (doze) 
meses imediatamente anteriores ao do acidente ou no período de que 
trata o item I, conforme for mais vantajoso, se o segurado contar 12 
(doze) ou menos contribuições nesse período. 

§ 511 O direito ao auxílio-doença, à aposentadoria por invalidez 
ou à pensão, nos termos deste artigo, exclui o direito aos mesmos 
bç:nefícios nas condições previstas nos Capítulos II, III e IX do Títu
lo III. 

§ 61' Quando se tratar de trabalhador avulso, o benefício por 
incapacidade ficará a cargo do INPS a partir do dia seguinte ao do 
acidente. 

§ 711 Nenhum dos benefícios por acidente do tFabalho de que tra
ta este artigo poderá. ser inferior ao salário tnínimo do local de tra
balho do acidentado, ressalvado o disposto no inciso I. 

Art. 170. O acidentado do trabalho que, após a consolidação 
das lesões resultantes do acidente permanecer incapacitado para o 
exercício de atividade que exercia habitualmente, na época do aciden
te, mas não para o exercício de outra, farâ jus, a partir da cessação 
do auxílio-doença, a auxílio acidente. 

§ li' O auxílio acidente, mensal, vitalício e independente de 
qualquer remuneração ou outro benefício não relacionado ao mes
mo acidente, será concedido, mantido e reajustado na forma desta lei 
e corresponderá a 40% (quarenta por cento) do valor de que trata o 
incisO II do artigo 169 observado o disposto no§ 411 do mesmo artigo. 

§ 211 A metade do valor do auxilio acidente será incorporada ao 
valor da pensão quando a morte do seu titular não resultar de aciden
te do trabalho. 

§ 31' O titular do auxilio acidente terá direito ao abono anual 
(artigo 66 a 68). 

Art. 171. Em caso de morte decorrente de acidente do trabalho 
serâ também devido aos dependentes do acidentado um pecúlio no 
valqr de 30 (trinta) vezes o valor de referência vigente na loca1idade 
de trabalho do acidentado. 

Art. 172. Em caso de aposentadoria por invalidez, decorrente 
de acidente do trabalho, será devido, também, ao acidentado, um 
pecúlio de 15 (quinze) vezes o valor de referência vigente na locali
dada de trabalho do acidentado. 
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Art. 183. O acidentado do trabalho que, após a consolidação 
das lesões resultantes do acidente, apresentar como seqUelas definiti
v.ts, perdas anatômicos ou redução da capacidade funcional, cOns
tantes de relação previamente elaborada pelo Ministério da Previdên
cia e Assistência Social (MPAS), as quais, embora não impedindo o 
desempenho aa mesma atividade, demandem, permanentemente, 
maior esforço na realização do trabalho, fará jus. a .oartir da ct:S
sação do auxílio doença, a um auxílio mensal que corresponderá a 
20% (vinte por cento) do valor de que trata o inciso II do artigo 169, 
observado o disposto no§ 411 do mesmo artigo. 

Parágrafo único. Esse beneficio cessará. com a aposentadoria 
do acidentado e seu valor não será incluído no cálculo de pensão. 

Art. 174. A assistência médica, ai incluídas a cirúrgica, a hospi
talar, a farmacêutica e a odontológica, bem como o·transporte do 
acidentado e a reabilitação profissional, quando indicada, serão devi
dos em caráter obrigatório. 

Art. 175. Quando a perda ou a redução da capacidade fun
cional puder ser atenuada pelo uso de aparelhos de prótese ou 
órtese, estes serão fornecidos pela Previdência Social, independen
temente das prestações cabiveis. 

Art. 176. Nas localidades onde a Previdência Social não dispu
ser de recursos próprios ou contratados, a empresa prestará ao 
acidentado completa assistência médica de emergência e, quando 
indispensável a critério do médico, providenciará sua remoção. 

§ 111 Entende-se como assistência médica de emergência a neces
sária ao atendimento do acidentado até que o INPS assuma a 
responsabilidade por ele. 

§ 2" A Previdência Social reembolsará a empresa das despesas 
com a assistência de que trata este artigo. 

CAPITULO III 

Custeio 

Art. 177. O custeio dos encargos decorrentes deste Título será 
atendido pelas atuais contribuições previdenciârias a cargo da 
União, da empresa e do segurado, com um acrêscimo, a cargo ex
clusivo da empresa, das seguintes percentagens do valor da folha de 
salário-de--c;ontribuição dos segurados de que trata o artigo· 165. 

I - 0,4% (quatro dêcimos por cento) para empresa em cuja ati
vidade o risco de acidente do trabalho seja considerado leve; 

II - 1,2% (um e dois décimos por cento) para a empresa em 
cuja atividade esse risco seja considerado médio; 

III- 2,5% (dois e cinco décimos por cento) para a empresa em 
cuja atividade_esse risco seja considerado grave. 

§ fi' O acréscimo de que trata este artigo será recolhido jUnta
mente com as demais contribuições arrecadadas pelo lAPAS. 

§ 211 O MlnistêriO da Previdência e Assistência Social (MPAS) 
classificará os três graus de risco em tabela própria organizada de 
acordo com a atual experiência de risco, na qual as empresas serão 
automaticamente enquadradas, segundo a natureza da respectiva ati
vidade. 

§ 3<~ A tabela será revista trienalmente pelo Ministério da 
Previdência e Assistência Soci.il, de acordo com a experiência de ris
co verificada no período. 

§ 4'~ O enquadramento individual na tabela. de iniciativa da 
empresa, poderá ser revisto pela Previdência Social a qualquer tem
po. 

Art. 178. A contribuição estabelecida no art. 511 da Lei 
n'~' 5.161, de 21 de outubro de 1966, qui-criou a Fundação Centro 
Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho 
(FUNDA CENTRO) será de 0,5% (cinco décimos por cento) da recei
ta adicional estabelecida no artigo anterior. 

Art. 179. O lAPAS recolherá 1,25% (um vinte e cinco centé
simos por cento) da receita adicional estabelecida no art. 178 ao 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), para aplicação 
em projetas referentes a equipamentos e instalações destinados à 
prevenção de acidentes do trabalho, previamente aprovados pelo 
Ministério do Trabalho. 

Parágrafo único. A aplicação prevista neste artigo será feita 
sob a forma de emprêstimo sem juros, sujeito apenas à correção 
monetária, segundo o valor nominal reajustado das Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs). 

CAPITULO IV 

Disposições Gerais 

Art. 180. A empresa deverá, salvo em caso de impossibilidade 
absoluta, comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social den
tro de 24 (vinte e quatro) horas, e à autoridade policial competente 
no caso de morte, sob pena de multa de 1 (uma) a 10 (dez) vezes o 
maior valor-de-referência vigente no País. 

Art. 181. Para pleitear direitos decorrentes deste Título não é 
obrigatória a constituição de advogado. 

_ Art. 182. As ações referentes a prestações por acidente do 
trabalho prescreverão em 5 (cinco) anos contados da data: 

I - do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade 
temporária, verificada esta em pericia médica a cargo da Previdência 
SociaL 

11 - da entrada do pedido do benefício no Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS), ou do afastamento do trabalho, quan
do este for posterior àquela, no caso de doença profissional, e da 
ciência, dada pelo Instituto acima mencionado ao paciente, de re
conhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, nos de
mais casos de doenças do trabalho. Não sendo reconhecida pelo 
Instituto essa relação, o prazo prescricional aqui previsto se iniciarA 
a partir do exame pericial que comprovar, em juízo, a enfermidade e 
aquela relação. 

III -em que for reconhecida pelo INPS a inCapacidade perma
nente ou sua agravação. 

Art. 183. Os litígios relativos a acidentes do trabalho serão 
apreciados: 

I - na esfera administrativa, pelos órgãos de previdência social, 
segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações previden
ciârias mas com prioridade absoluta para conclusão; 

II - na via judicial, pela justiça comum dos Estados. do Distri
to Federal e dos Territórios, segundo o procedimento sumaríssimo. 

TITULO VI 

Adminlstraçio 

CAPITULO! 

Órglíos de Supervisio, Controle e Execuçilo 

Art. 184. O regime de Previdência Social de que trata esta lei 
está a cargo: 

I - dos órgãos de orientação, coordenação e controle adminil'l· 
tratívo, financeiro e patrimomal, integrantes da estrutura do Minis· 
tério da Previdência e Assistência Social; 

II - dos órgãos de controle jurisdicional: o Conselho de 
Recursos da Previdência Social (CRPS) e as Juntas de Recursos -da 
Previdência Social (JRPS); 

III - destas entidades integrantes do Sistema Naçional de 
Previdência e Assistência Social (SINPAS): Instituto Nacional da 
Previdência Social (INPS), Instituto Nacional da Assistência Médica 
da Previdência Social (lN AMPS) e Instituto de Administração 
Financeira da Previdência e Assistência Social (lAPAS), vinculadas 
aoMPAS. 

Art. 185. Sem dotação orçamentária própria não será. feita 
despesa alguma nem qualquer operação patrimonial, salvo despesas 
com beneficias e as relativas a taxas, sob pena de responsabilidade 
dos que as tiverem autorizado ou concorrido para a infração. e 
anulação do ato, se tiver havido prejuízo para a Previdência Social. 

Art. 186. O Ministério da Previdência e Assistência Social. 
mediante representação de órgão de orientação e controle admi
mstrativo, poderã determmar a intervenção nos órgãos a· que se 
refere o item II do art-. 184 e nas autarquias de que trata a. item II do 
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mesmo artigo, para c_oibir abuso ou corrigir irregularidades, sem 
prejuízo da instauração de inquérito administrativo para apuração 
de responsabilidade. 

CAPITULO II 

Úrgios de Controle Jurisdicional 

Art. 187. O Conselho de Recursos da Previdência Social 
(CRPS) é constiturdo de 29 (vinte e nove) membros, sendo 6 (seis) 
representantes dos segurados urbanos e I (um) dos rurais e 6 (seis) 
representantes das empresas urbanas e 1 (um) das rurais, eleitos pelas 
respectivas confederações nacionais, na forma estabelecida em regu
lamento, e 15 (quinze) representantes do Governo, nomeados pelo 
Ministro de Estado dentre servidores, inclusive aposentados por 
tempo de serviço e notórios conhecimentos de previdência social. 

Parágrafo único, O CRPS é presididÇ) por um dos represen
tantes do Governo, designado pelo Ministro de Estado, cabendo-lhe 
presidir o órgão em sua composição plena, com direito ao voto de 
desempate, bem como avocar, para decisão do Ministro, os pro
cessos em que haja decisão conmtante com a lei ou com decislo 
ministerial. 

Art. 188. O CRPS se desdobra_em Turmas e·Grupos de 
Turmas, cada qual constituído de 2 (duas) Turmas, conforme 
estabelecido no seu regimento, 

Art. 189. Cada Turma tem 4 (quatro) membros, mantida a 
proporcionalidade de representação, sendo presidida por um dos 
representantes do Governo, designado pelo Ministro de Estado, com 
direito aos votos de qualidade e de desempate, sem prejuízo das fun
ções de relator. 

Art. 1-90. Em cada Estado e no Distrito Federal haverá, a 
critério do MinistériO da Previdência e Assistência Social, pelo 
menos uma Junta de Recursos da Previdência Social (JRPS), consti
tuída de 6 ()eis) membros, sendo 2 (dois) representantes do Governo, 
designados pelo Ministro de Estado, dentre servidores da 
Previdência Social, inclusive aposentados por tempo de serviço e 4 
(quatro) classistas, sendo 1 (um) representante dos segurados 
urbanos e outro dos rurais e 1 (um) representante das empresas 
urbanas e outro das rurais eleitos pelas respectivas federações 
estaduais ou, na falta destas, pelos sindicatos na forma estabelecida 
em regulamento. 

§ 19 Poderão tambêm ser instaladas JRPS nos Territódos. 
§ 29 Cada_JRPS é presidida por um dos representantes do Go

verno, designado pelo Ministro de Estado, com direito aos votos de 
qualidade e de desempate, sem prejuízo das funções de relator. 

Art. 191. Os membros classistas dos órgãos de controle ju
risdicional exercerão seus mandatos por 3 (três) anos, somente 
podendo ser reconduzidos para mais um mandato. 

Parágrafo único. Aplica-se aos membros classistas o disposto 
no artigo 4 72 da Cons_olidação das Leis do Trabalho. 

Art. 192. Cada representante em órgão de controle jurisdi
cional terá suplente obedecendo a convocação, no_ caso dos 
representantes classistas, à ordem decrescente da votação apurada. 

§ 19 Para atender ao disposto neste artigo, será convocado o su
plente que tenha obtido no mínimo 40% (quarenta por cento) do 
número dos votos atribuídos ao primeiro colocado. 

§ 29 Se for ·atingido o mínimo estabelecido no § 1<~ será reali
zada nova eleição. 

Art. 193 A empresa não filiada, por impedimento legal, a enti
dade registrada poderá designar representante para participar da 
eleição dos membros dos órgãos colegiados. 

Art. 194. O representante dos segurados ou das empresas em 
órgão de controle jurisdicional que se tornar incompatível com. o 
exercício da funÇão por improbidade ou prática de ato irregular, bem 
ceamo o que deixar, por desídia ou condescendência, de tomar as 
providências necessárias a evitar irregularidade prejudicial ao bom 
funcionamento da Previdência Social, incorrerá na pena de desti
tuição, aplicada pelo Ministro da Previdência e Assistência Social, 
depois de apurada a infração ou falta grave. 

TITULO VII 

Recursos e revisões 

CAPITULO ÚNICO 

Art. 195. Das decisões originárias da Previdência Social refe
rentes a prestações, contribuições e infracões, inclusive em matéria 
relativa à quota de Previdência e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, cabe recursO para as JRPS, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da ciência da decisão. 

Art. 196. Das decisões das JRPS cabe recurso para as Turmas 
do CRPS, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão. 

§ 19 Não será admitido recurso para as Turmas do CRPS, 
salvo se se tratar de beneficio, de decisão que não implique pagamen
to ou quando a importância questionada for inferior a Cr$ 8.000,00 
(oito mil cruzeiros), reajustáveis nos termos do ar:tjgo 2'1 da Lei 
n9 6.205, de 29 de abril de 1975 e a partir de maio de 1976. 

§ 2<~ As turmas do CRPS não conhecerão de recurso sobre 
matéria definida em prejulgado pelo CRPS pelo Ministro de Estado. 

Art. 197. Das decisões das Turmas do CRPS que infringirem 
lei, regulamento, prejulgado ou ato normativo de órgão do Minist~ 
rio da Previdência e AssiStência Social, ou que divergirem de decisão 
de Turma ou Grupo de Turma, cabe recurso, em última e definitiva 
instância, para os Grupos de Turmas, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da ciência da decisão. 

Art. 1'98. Compete ao CRPS, em sua composição plena, emitir 
e rever prejulgados, 

Art, 199. O MinistrO de Estado poderá rever de oficio atos dos 
órgãos ou autoridades compreendidos na ârea de competência do 
Ministério, -

Art. 200. Quando o INPS, na revisão do beneficio, concluir pe· 
la sua ilegalidade, promoverá sua suspensão e submeterá o processo 
ao CRPS, desde que haja decisão origiil.áriã: de JRPS. 

Parágrafo único. Na hipótese de suspensão de beneficio que te
nha sido objeto de recurso, o INPS abrirá ao interessado prazo para 
recorrer à JRPS. 

Art. 201. O recurso de decisão de órgão integrante do regime 
desta lei terá efeito suspensivo quando o seu cumprimento exigir afas-
tamento do segurado de sua atividade ou a decisão determinar o pa· 
gamento de atrasados. 

Art. 202. A interposição de recurso sobre débito de contribui
ção independe de garantia da instância, inas o depósito em dinheiro 
feito no prazo do recurso e mantido até sua decisão final evitará, a 
partir da data em que for feito e no limite do valor depositado-, a 
incidência da correção monetária e dos juros de mora. 

Art. 203. Os processos de interesse dos beneficiários e demais 
contribuintes não poderão ser revistos após 5 (cinco) anos contados 
de sua decisão final, ficando dispensada a conservação da documen
tação respectiva além desse prazo. 

TITULOVlll 

Dívida da Uniio 

CAPITULO ÚNICO 

Art. 204. A dívida da União para com o INPS, consolídada em 
26 de agosto de 1960 e acrescida de juros de 5% (cinco por cento) ao 
ano, será liquidada por meio de títulos da dívida pública federal, 
inalienáveis, com jurâs d_e 5% (cinco por cento) ao ano, em nome do 
Fundo de Liquidez da Previdência Social. 

Art. 205. O Orçamento Geral da União consignará as dota
ções destinadas à amortização e juros coxt'espondentes à dívida da 
União na forma do artigo 212. 

Art. 206. O Orçamento Geral da União e os orçamentos dos 
órgãos e entidades públicas devedores. da Previdência Social 
consignarão as dotações necessárias ao cumprimento do disposto 
neste capítulo, procedendo-se do mesmo modo quanto às responsa-
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bilidades futuras, a fim de que sejam liquidadas normalmente em ca~ 
da exercício financeiro. 

Art. 207. A liquidação dos débitos dos órgãos c entidades es
taduais c municipais para com a Previdência Social obedecerá ao 
disposto no artigo 205. 

TITULO IX 

Disposições Gerais 

CAPITULO ÚNICO 

Art. 208. Não haverá. restituição de contribuições, salvo na 
hipótese de recolhimento indevido,' nem se permitirá ao beneficiário 
a antecipação do pagamento de contribuições para fim de percepção 
de beneficio. 

Art. 209. Mediante justificação processada perante a Previdên
cia Social, na forma estabelecida em regulamC:nto, poderá ser suprida 
a falta de qualquer documento ou provado qualquer ato do interesse 
do beneficiário ou da empresa, salvo os que se referirem a registras 
públicos. 

Art. 210. O direito de receber ou cobrar as importâncias que 
lhe sejam devidas prescreverá, para o lAPAS, em 30 (trinta) anos. 

Art. 211. Os prclzos de prescriÇão de que goza a União Federal 
aplicam-se às autarquias de Previdência Social, ressalvado o disposto 
nos artigos 110 e 213. 

Art. 212. A infração de qualquer dispositivo desta lei para a 
qual não haja penalidade expressamente cominada sujeitará o res
ponsável, conforme a gravidade da infração, à multa de 1 (uma) a lO 
(dez) vezes _o maior valor de referência vigente no País. 

§ ,.,. Caberá recurso da multa que ti_ver cond~ção de graduação 
e circunstâncias capazes de atenu.ar a gravtdade da mfração. 

§ 2'~ A autoridade que reduzir ou relevar a multa recorrerá de 
seu ato para a autoridade hierarquicamente superior. 

Art. 213. Constituí crime: · 
I- de sonegação fiscal, como definido na Lei n.,. 4.729, de 14 de 

julho de t965, a empresa que deixar de: 
a) incluir na folha de pagamento dos salários empregado sujei

to ao desconto das contribuições estabelecidas nesta lei; 
b) lançar mensalmente em títulos próprios de sua escrituração 

mercantil o montante das quantias descontadas de seus empregados 
e o da correspondente contribuição da empresa; 

c) escriturar, nos livros e elementos discriminativos própfios, as 
quantias recolhidas a título de cota de previdência dos respectivos 
contribuintes. 

li- de apropriação indébita, como definido no Código Penal, 
além do previsto no artigo 150 desta lei, a falta de pagamento do salá
rio família aos empregados quando as respectivas cotas tiverem sido 
reembolsadas à empresa pelo lAPAS; 

III- de falsidade ideológica, como definida no Código Penal, o 
ato de inserir ou fazer inserir: 

a) em folha de pagamento, pessoa que não possua efetivamentc 
a condição de segurado; 

b) em Carteira de Trabalho e Previdência Social de empregado, 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita; 

c) em qualquer atestado necessário à concesslo ou pagamento 
de prestação, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita; 

IV - de estelionato, como definido no Código Penal: 
a) receber ou tentar receber, dolosamcnte, qualquer prestação 

da Previdência Social; 
b) praticar ato que acarrete prejuízo à Previdência "Social, visan

do a usufruir vantagens ilícitas; 
c) emitir e apresentar, para pagamento pela Previdência Social, 

fatura de serviços não executados ou não prestados. 

Art. 214. A contar de 30 de abril de 1975, os valores monet4-
rios fixados com base em salário m[nimo estão substituídos por 
valores de referência, para cada região do Pafs, reajustáveis segundo 
sistema especial estabelecido pelo Poder Executivo, na forma da Lei 
n.,. 6.205, de 29 de abril de 1975~ 

· -§ I"' O disposto neste artigo não se aplica aos seguintes valores, 
que continuam vinculados ao salário mínimo: 

a) os benefícios mínimos (artigo 28, § 3-'~); 
b) a cota do salário famnia (artigo 48); 
c) o salário de contribuição dO empregado dome:stico (artigo 

139, item III); 
d) a renda mensal vitalícia (artigo 75). 
§ 2'~ O coeficiente de atualização monetária, segundo o dispos

to neste artigo, será baseado no fator de reajustamento salarial de 
que tratam os artigos 1.,. e 21' da Lei n'~ 6.147, de 29 de novembro de 
1974, excluído o coeficiente de aumento da produtividade, podendo 
estabelecer-se como limite para a variação-dO coeficiente a variaçi\o 
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTNs). 

§ 31' Para os efeitos do disposto no§ 4.,. do artigo 26, nos itens I, 
II e III do artigo 28, no 3'~ do artigo 30, nos itens I e II do artigo 42 e 
no-artigo 122 os valores correspondentes aos limites de 10 (dez) e-20 
(vinte) vezes o maior salário mínimo vigerite no País, flxados pela Lei 
n'~ 5.890, de 8 de junho de 1973, serão reajustados de acordo com o 
disposto nos artigos 19 e 21' da Lei n'~ 6.147. de 29 de novembro de 
1974, e conslituirào respectivamente, o menor valor teta e o maior 
valor teta do salário de benefício. 

§ 49 O maior valor teto, a partir de 1'1 de junho de 1976, será de 
Cr$ 14.872,00 anualmente reajustável cOm base no fator de reajus
tamento salarial de que tratam os artigos 1.,. e 2'1 da Lei n9 6.147, de 29 
de novembro de 1974, nxado para o mês em que entrarem em vigor 
Os novos níveis de salário mfnimo. 

Art. 215. A arrecadação da receita e o pagamento dos encar
gos de que trata esta lei serão realizados, quando possfvel, atrave:s da 
rede bancária, oficial ou privada, mediante convênios nos termoS e 
condiç_ões que foram estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 216. :t: irrelevável a correção monetária, que será sempre 
adcionada ao principal. 

Art. 217. A divulgação, far.:Se-á D.ã"IOrma da lei e conforme o 
interesse das parte.'i dos atas da administração da Previdência Social, 
atravês de um boletim de serviço, na forma estabelecida em re
gulamento. 

Art. 218. As dotações destinadas à publicidade· de iniciativa 
da Previdência Social só poderão ser utilizadas para fins de instru
ção, o~ientação ou esclarecimento dos seus beneficiârios e-das empre
~as a ela vinculadas. 

Art. 219. O INPS só poderá descontar nas folhas de pagaffiento 
dos aposentados e pensionistas: 

I - mensalidade de associação de classe reconhecida; 
II- prestação de empréstimos imobiliários; 
Ill - pagamento de géneros adqUiridos em_ cq_c:>perativa de 

consumo Instituída por órgão de classe; 
IV - prestações de empréstimo simples concedido por Caixa 

Económica; - -

V- prêmio de seguro de vida em grupo correspondente a ap6li~ 
ce contratada entre companhia de seguros e a empresa empregadora. 

Art. 220. Mediante requisição da Previdência Sodaf, a-CmP!esa 
é obrigada a descontar, na folha de pagamento de seus empregados, 
imPortâncias provenientes de- dívidas ou responsabilidades por eles 
contraídas com aquela entidade. 

Art. 221. O disposto no item I do ã.rtigo 3' não se aplica aos 
servidores civis da União, dos Estados, Territórios e Municípios 
cohtribuintes dos extintos Institutos de Aposentadoria e Pensões na 
da"ta do inído da vigência da Lei n.,. 3.807, de 26 de agosto de 1960. 

Art 222. O restabelecimento da anterior filiação previdenciáría 
dos servidores regidos pela legislação trabalhista que prestam servi
ços à administração pública federal, direta e indireta, bem como dos 
servidores do Distrito Federal e dos Territórios, em virtude da re-
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vagação da Lei n9 5.927, de ll de outubro de 1973, pela Lei 
n~ 6.184, de ll de dezembro de 1974, não implica restrição ou prejuí
zo de qualquer natureza para os servidores anteriormente segurados 
do INPS, considerando-se como de filiação a este, para todos os efei
tos, o período durante o qual estiveram filiados ao Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (lP ASE). 

Art. 233. Serã computado para gozo dos direitos assegurados 
na legislação de Previdência Social, inclusive para efeito de carência, 
o tempo de serviço anteriormente prestado à administração pública 
pelo funcionário que, por força do artigo J9 da Lei n' 6.184, de 11 de 
dezembro de 1974, integre ou venha a integrar quadro de pessoal de 
sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação. 

Parágrafo único. A contagem do tempo de serVIço de que trata 
este artigo obedecerã as normas pertinentes ao regime estatutário, 
inclusive computando-se em dobro, para fins de aposentadoria, os 
períodos de licença especial não gozada cujo direito tenha sido 
adquirido sob o mesmo regime. 

Art. 224. A União custeará, no caso dos funcionários de que 
trata o artigo 19 da Lei n9 6.184, de 11 de dezembro de 1974, e me
diante inclusão no orçamento, anualmente, de dotação específica em 
favor do lAPAS, a parcela da aposentadoria correspondente ao tem
po de serviço prestado sob o regime estatutário. 

Art. 225. A fim de que a contribuição da União seja fixada em 
bases que permitam o seu pontual e efe~ivo recpnhecimento o Poder 
Executivo promoverá os estudos necessários à elaboração de projeto 
de lei a ser encaminhado ao Poder Legislativo. dispondo inclusive 
sobre o pagamento ou consolidação das dívidas da União e de suas 
autarquias para com o IA PAS. 

Art. 226. O resgate das operações imobiliárias realizadas pelo 
INPS com seus beneficiários serã efetuado mediante consignação em 
folha de p~gamento, sem prejuízo do seguro de vida e das garantias 
reais ou pessoais que forem estiPuladas, 

Art. 227. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

A conveniência da atualização da Lei Orgânica da Previdência 
Social, de 26 de agosto de 1960, parece-nos oferecer vantagens 
evidentes, em face de, ao lado daquele diploma legal, estarem em 
vigor várias dezenas de outros. 

Em qualquer ramo de nosso direito positivo é, por todos os 
motivos, desaconselhável, se não mesmo altamente prejudicial, a 
existência concomitante de tantos estatutos legais, mas parti
cularmente no campo do direitO- previdenciário que interessa, hoje, 

de perto, a cerca de 45 milhões de beneficiários, chega a ser intolerá
vel. 

Aliás, sobre a matéria, tomamos a iniciativa de formular o Proje
to de Lei do Senado n~ 17, de março de 1976. 

Coube-nos, entretanto, posteriormente, fazer a- retirada da pro
posição, através do Requerimento n9 402, do ano passado, 
providência que justificamos nestes termos: 

''Após a apresentação do projeto em causa, ocorrida na 
sessão de 12 de março do ano passado, várias foram as alte
rações, algumas substanciais, introduzidas por legislação pos
terior na matéria disciplinada pela proposição. 

Referidos estatutos1egais foram os seguintes: 
a) Lei n9 6.332, de 18 de maio de 1976 (autoriza reajusta

mento adiciOnal de benefícios previdenciários-, nos casos que 
especifica, altera tetas, de contribuição e dá nova redação a 
dispositivos da Lei n~ 6.136, de 7 de novembro de 1974, que 
inclui o salãrio-maternidade entre as prestações da previdên
cia social); 

b) Lei n' 6.367, de 19 de outubro de 1976 (dispõe sobre 
o segur;o de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e dá 
outras providências); 

za. 

c) Decreto-lei n' 1.505, de 23 de dezembro de 1976 (alte
ra dispositivo do Decreto-lei n' 651, de 26 de" agosto de 1938, 
e dá outras provídências); 

d) Decreto-lei n' 1.515, de 30 de dezembro de 1976 (alte
ra a redação da alínea "b", do artigo 74, da Lei n"' 3.807, de 
26 de agosto de 1960, e dá outras providências); 

e) Decreto-lei n9 1.556, de 7 de junho de 1977 (dispõe so
bre a não incidência da cota-de-previdência sobre combustí
veis automotivos destinados à exportação, e dá outras provi
dências); 

n Lei n' 6.430, de 7 de julho de 1977 (extingue o SASSE, 
dispõe sobre a transferência dos economiãrios para O rC:gime 
da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960, e dá outras provi
dências); 

g) Lei n9 6.348, de 31 de agosto de 1977 (altera a reda
ção do § 39 do artigo 24 da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 
\960; que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Socíal); 

h) Lei n~ 6.439, de 19 de setembro de 1977 (institui o Sis
tema Nacional de Previdência e Assistência Social, e dá 
outras providências); 

i) Decreto-lei n9 1.572, de l"' de setembro de 1977 (revo
ga a Lei n~ 3.577, de 4 de julho de 1959, e dá outras 
providências). 

Ao requerermos a retirada da proposição ainda em tra· 
mitação nesta Casa, nosso objetivO é atualizá-la com as 
adaptações decorrentes do advento dos textos legais super
vementes para que possamos, na próxima SeSsão Legislativa, 
submetê-la de novo à consideração do Senado, já então sob a 
forma, também, de nova Lei Orgânica da Previdência So
cial". 

:to que ora fazemos. 
Não contém, portanto, o projeto inovações de qualquer nature-

Limita-se a reunir, num texto (mico, a legislação previdenciáriB. 
urbana, atualizando a Lei Orgânica da Previdência Social, como se 
verá do simples confronto entre os dispositivos do projeto e os que 
lhes correspondem na legislação atual, a saber: 

Projeto e dispositivos correspondentes na Legislação atual 

Art. 19 
Art. 1~ da Lei n9 3.807/60. 

Art. 29 
Art. 29 da Lei n9 3.807/60, redação dada pela Lei n9 5.890/73 

(artigo 19). 

Art. 39 e I 
Art. 39 e I da Lei n9 3.807/60. 

e II 
Art. 39 e II da Lei n9 3.807/60, redação dada pela Lei 

n• 5.890/73 (artigo I•). 

Parágrafo (mico. 
Art. 49, parágrafo único, da Lei Complementar n~ 16/73. 

Art. 4"'el,ell 
Art. 49 e a e b da Lei n~ 3.807/60, redação dada pela Lei 

n• 5.890(73 (artigo I•). 

III 
Arts. }9 e49 da Lei n' 5.859/72. 

IV,a,b,c,e,ee 
Árt. 4"', c, da Lei n~ 3.807/60, -redação dada pela Lei 

n"' 5.890/73 (artigo lq) eart. 12, h, da Lei n9 6.019/74. 

Parágrafo único 
Art. 69, § 5', da Lei n' 3.807f60ç redação dada pela Lei 

n9 5.890/73 (artigo 1'~). 



Abril de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.~io II) Quarta-feira 26 1655 

Art. 5~',itense§§ l~'e2~' _ _ 
Art. 59, itens e§§ lrJ e 2~' da Lei n~' 3.807/60, -.fedaÇão dada pela 

Lei D"' 5.890/73 (artigo 1~'). 

§ 3• 
Arts. lO e 12 da Lei n9 6.260/75. 

§ 4• 
Art. 29 da Lei nl' 6.243/75. 

§ 50 
Art. I~' da Lei nl' 6.243/75. 

Art. 6~' 

Art. 18 da Lei no 5.890/73. 

Art. 71' 
Art. 20 da Lei no 5.890/73. 

Art. 89 
Art. 61' da Lei n9 3.807/60, redação dada pela Lei n• 5.890/73 

(artigo 1~'). 

Art. 9~'e§ Jl'eaad 
Art. 89e§J'i'eaaddaLein9 3.807J60. 

§ 19, e 
Art. 81', § l~', e, da Lei n9 3.807/60, acrescentada pelo Decreto

lei n9 66/66 (artigo 29). " 

§2' 
Art. 8'i>, § 2~', da Lei n~' 3.807/60. 

Art. 10 
Art. 7~' da Lei n~' 3.807/60. 

Art. II 
Art. 9\"e§§ l~e2\"daLein~' 3.807/60. 

Art. 12 
Art. 161 da Lei nl' 3.807/60, redação dada pela Lei n\' 5.890/73 

(artigo 1~'). 

Art. 13 
Art. 11 da Lei n~' 3.807/60, redação dada pelo Decreto-lei 

no 66/66 (artigo 3•). 

I 
Art. 11, I, da Lei n9 3.807 f60 redação dada pela Lei 

no 5.890/73 (artigo I•). 

II, JII e IV 
Art. ll, itens 2\", 39 e 41' da Lei n9 3.807/60, redação dada pelo 

Decreto-lei nl' 66/66 (artigo_3\"), 

§ ,, 

Art. 12 da Lei n~' 3.807/60, redação dada pela Lei n.,.--5}f90;73-: 
§§ 211, 3\" e4~' 

Art. 11, §§ 211, 311 e 411 da Lei n\" 3.807/60, redaÇãOdo Decreto
lei n~' 66/66 (artigo 3~'). 

§ 5• 
Art. 12, parágrafo único da Lei nl' 3.807/60, redação da Leí 

"' 5.890/73. 

§ 6' 
Art. 39, § 2o, da Lei no 3.807 f60. 

Art. !4 
Art. 23 da Lei n~' 5.890/73. 

Art. 15 
Art. 13 da Lei no 3.807/60. 

Art.l6 

Art. 14 da Lei n~' 3.807/60, redação dada pela Lei n~' 5.890/73 
(art. 19) e disposições da Lei n~' 6.515, de 26 de dezembro de 1977. 

Art.l7 
Art. 20 da Lei n~' 3.807/60. 

Art. 18 
Art. 16 e parãgrilfo único do art. 15 da Lei n~' 3.807/60, redaÇão 

dada pela Lei n9 5.890/73 (art. 11'), 

Art.l9 
Art. 15 da Lei nl' 3.807/60, redaçào dada pela Lei n'>' 5.890/73 

(art. J9). 

Art.20 
Art. 17 da Lei n~' 3.807/60. 

§ ,, 

Art. 28 do Decreto-lei n~' 66/66._ 

§ 2• 
Art. 18 da Lei n~' 3.807/60. 

Art. 21 
Art. 19 da Lei n'>' 3.807/60, redação dada pela Lei nl' 5.890/73 

(art. I~') e disposições da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de 1977. 

Art. 22 
Art. 21 da Lei n~' 3.807'/60, red~ção dada pela Lei n~' 5.890/73 

(art. 1 ~'). 

§§ l~'e2~' 
Art. 21, §§ 211 e 311 da Lei n~' 3.807/60, redação dada pelo Decre

to-lei n\" 66/66 (art. 5~'). 

§ 3• 
Art.21,§19,daLein'>' 3.807/60. 

Art. 23, I a a gei 
Art. 22, I, a a h da Lei nl' 3.807/60, redação dada pela Lei 

n• 5.890/73 (art. to). 

I, h 
Lein'>' 6.136/74. 

II, a, b, c 
Art. 22, II, a, b e c, da Lei n~' 3.807/60, redação dada pela Lei 

no 5.890/73 (art. I•). 

III, a a c 
Art. 22, III, a a c da Lei n'>' 3.807/60, redação dada pe_la Lei 

n9 5.890/73 (art. l~'). -

IV, a e b 
Lei no 6. [79 /74. 

Parágrafo único 
Art. 22, ~ 2~', da Lei n~' 3.807/60 redação dada pela Lei 

n9 5.890/73 (artigo 1~'). 
Art.24e§ 1<? 

Art. 64 e § J9 da Leí n~' 3.807/60 redação dada pela Lei 

n• 5.890f73(artigo 1'). 

§ 2'( 
Art. 13. § }9, da Lei n\" 5.890/73. 

Art. 64. § 2~' da Lei n<? 3.807/60 redação dada pela _L,ei 
"' 5.890/73. 

§4• 
Art. 64, § 31', da Lei nl' 3.807/60 redação dada pela Lei 

n• 5.890/73. 
Art. 25 

Art. 57, § I~', da Lei nl' 3.807/60 redação dada pela Lei 
no 5.890/73 (artigo I•). 

Art.26,J,§§ J9,29,31'e49 
Art. 31', I,§§ I~', 2\', 39 e 49 da Lei n<? 5.890/73. 

Art. 39, § 2~' do Decreto-lei n~' 158/67, combinado com o art. 2~', 
parágrafo único, da Lei n\" 6.205/75. 
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Ilelll,§6• 
Art. 3~>, II e III,§ 6~>, da Lei n" 5.890/73, com as alterações do 

art.4~>daLein~" 6.210/75. 

Art. 27 
Art. 4~> da Lei n" 5.890(73. 

Art. 28, I, II e III 
Art. 5~> da Lei n~' 5.890/73. 

§ I• 
Art. 24, § l~>, infine, da Lei n~' 3.807/60 e art. 6<~, §li', ln fine da 

Lei n' 5.890/73. 

§ 2• 
Art. 3~>, § 79, da Lei n~' 5.890/73 acrescentado pelo art. 4~> da Lei 

n' 6.210/75. 

§ 3• 
Art. 3~>, §59 da Lei n~' 5.890/73. 

§4' 
Art. 5<~ do Decreto-lei n~' 158/67. 

Art. 29 
Art. 66 da Lei n' 3.807/60. 

§2• 
Art. 3~> da Lei n' 6.210f75. 

Art. 38 
Art. 8'>' da Lei n'>' 5.890f73. 

Art. 39 
Art. 9~' da Lei n~' 5.890(73. 

Art.ft9 e§ 1~> 
Art. 3<~ e§ 1~> do Decreto-lei n<~ 158(67, combinado com o art. 49 

da Lei n9 6.2!0/75. 

§ 2• 
Art. 2~> do Decreto-lei n9J58/67. 

§ 3• 
Art. 6~' do Decreto-lei n9 158/67. 

Art.41 
Art. 1~> da Lei n9 3.529(59, combinado com o art. 49 da .Lei 

"' 6.210/75. 

§ lO 
Art. 2~> da Lei n"' 3.529/59. 

Art. 30 Art. 39 da Lei n"' 3.529/59 e art. 49 do Decreto-lei n9 972/69. 

Art. 67, da Lei n9 3.807(60, redação dada pelo Decreto-lei Art. 42, I, II e III 
n• 66/66 (artigo 17). 

§ I• 
Art. 67, § 1~>, da Lei n9 3.807 j60 redaç.ão dada pela Lei 

n• 5.890/73 (artigo I•). 

Art. 10, I, II e III da Lei n9 5.890/73, combinado com o§ 31' do 
art. l~' da Lei n~> 6.205/75. 

§I' 
Art. lO,§ 19, da Lei n~' 5.890/73 com. a redação dada pelo art. 5"~ 

§2' da Lei n' 6.210/75. 
Art. 67, § 2~>, da Leí n" 3.807 f60 redação dada pelo Decreto-lei 

n• 66/66 (art. 17). 

§3• Art. lO,§§, 2~>, 39, 6'?, 89 e 9~' da Lei n' 5.890/73. 

Art. 67, § 39, da Lei n'~ 3.807/60 redação dada pela Lei Art. 43 

n9 5.890/73 (artigo 19}. Decreto-lei n' 1.041 j69. 

Art. 31 
Art. 19 da Lei n'~ 5.939/73. 

Art. 32e§ I• 
Art. 24 e§ I~> da Lei n9 3.807(60 redação dada pelo Decreto-lei 

n• 66/66 (art. I•). 

§§ 29 e_31' 
Art. 24, § 2~> da Lei n'~ 3.807(60, redação dada pela Lei 

n' 5.890/73 (artigo 19). 

§ 4• 
Art. 24, § 39, da Lei n9 3.807 j60 redação dada pelo Decreto-lei 

n' 66/66 (art. 7'~) e modificada pelo art. 19 da Lei n9 6.438, de 31-8-
77. . 

§§59e6~> 

Art. 24, §§ 41' e 59 da Lei n9 3.807 j60, redação dada pelo Decre
~ to-lei n9 66/66 (art. 79), 

Art. 33 
Art. 25 da Lei n9 3.807/60, redação dada pela Lei n' 5.890/73 

(art. 19), 

Art. 34 
Art. 26 da Lei n~' 3.807(60. 

Art. 35 
Art. 49 do Decreto-lei n'i' 158(67. 

Art. 36 
Art. 6~> da Lei n9 5.890/73. 

Art.37e§J9 

Art. 7'~ da Lei n9 5.890/73. 

Art. 44 
Art. 10, §§ 4~> e 59, da Lei n~' 5.890/73. 

Art. 45 
Art. 33 da Lei n9 3.807/60, redação dada pela Lei n9 5.890/73 

(art. ! '~). 

Art. 46 
Art. {9 da Lei n"' 4.266/63. 

Art. 47 
ArL 29 e parâgrafo único da lei n9 5.559/68. 

Art.48 
Art. 2" da Lei n~' 4.266/63 e art. 1'>' da Lei n" 5.559/68. 

Art. 49 e§_§ li', 2"' e 39 

Art.4~>,§§ l'>',29e3~>daLein9 4.266/63. 

§4• 
Art. 49 da Lei n~' 4.266(63, suprimida a expressão- bem como 

as certidões- em face da Lei n9 5.553/68. 

§ s• 
Art. 4~> da Lei n9 5.480(68. 

§ 6• 
Art. 3~> da Lei n" 5.559/68. 

Art. 50 
Art. 911 da Lei n" 4.266/63 e art. 49 d4 Lej n9 5.559/68. 

Art. Sl 
Art. 2~> da Lei n~ 6.136/74, com a redação dada pelo art. 99 da 

Lei n9 6.332, de 18-5~75. 
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Art. 52 
Arts. l'i' e 29 da Lei n9 6.243(75 e art. 29 § l'~', da Lei n'~' 6.179/75. 

Art. 53 
Art. 311 da Lei n9 6.243/75. 

Art. 54 
Art. 49 da Lei n~' 6.243/75. 

Art. 55 
Art.5"'e79daLein9 6.243/75. 

Art. 56 
Art. 36 da Lei n' 3.807/60 

Art. 57 
Art. 37 da Lei n9 3.807/60. 

Art. 58 
Art. 38 da Lei n'1 3.807 J60, redação dada pela Lei n9 5.890/73 

(art. {9) e disposições da Lei n9 6.515/77. 

Art. 59 
Art. 39 da Lei n9 3.807/60. 

Art. 60 
Art. 40 da Lei n9 3.807/60, redação dada pela Lei n"' 5.890/73 

(art. 1"'). 

Art. 6I 
Art. 41 da Lei n9 3.807/60. 

Art. 62 
Art. 42 da Lei n"' 3.807/60. 

§§l"'e29 
Art. 42 da Lei n"' 3.807/60, §§ I '1 e 2., acrescentados pelo Decreto-' 

lei n9 443/69. 

Art. 63 
Art. 19 da Lei n'l' 4.656/65, combinado co:m o Decreto-lei 

"' 940(69. 

§!' 
Art. 19, § 19, da Lei n"' 4.656/65. 

§ 2' 
Arts. 39,69 e 7"' da Lei n"' 4.656(65. 

§3' 
Art. 81' da Lei n~' 4.656/65. 

Art. 64 
Art. 43 da Lei n~' 3.807 (60. 

Art. 65 
Art. 44 da Lei n~' 3.807/60, redação dada pelo Decreto-lei 

n' 66(66 (art. II). 

Art. 66 
Art.l~>daLein'i'4.28l/63. 

Art. 67 
Art. 21' da Lei n~> 4.281(63. 

Art. 68 
Art. 1~>, parágrafo único da Lei n~' 4.281/63: 

Art. 69 
Art. 45 da Lei n'i' 3.807 (60, redaçào dada pela Lei n~' 5.890/73 

(art. I'). 

Art. 70 
Art. 46 da Lei n~' 3.807 (60, redação dada pela Lei n9 5.890/73 

(art. 1'1). 

Art. 71 
Art. 47 da Lei n~> 3.807 (60, redação dada pela Lei n~> 5.890/73 

(art. 1~>). 

Art. 72 
Art. 52 da Lei n~' 3.807/60. 

Art. 73 
Art. 53 da Lei n~> 3.807(60. 

Art. 74 
Art.l~>daLein~> 6.179(74. 

Art. 75 
· -Art. 2~>dalein~' 6.179(74. 

Art. 76 
Art. 3~' da Lei n" 6.179/74. 

Art. 77 
Art. 4~'daLein~' 6.179(74. 

Art. 78 
Art. 5'1daLein~> 6.179(74. 

Art. 79 
Art. 6~>daLein~' 6.179(74. 

Art. 80 
Art. 7<:odaLein~> 6.179(74. 

Are 81 
Art. 2~> da Lei n" 6.226(75. 

Art,82 
Art. 19 da Lei n'1 6.226/75. 

Art. 83 
Art. 4~> da Lei n"' 6.226(75. 

Art. 84 
Art. 59 da Lei n~' 6.226/75. 

Art. 85 
Art. 6<:o da Lei n~' 6.226/75. 

Art. 86 

Art. 8~> da Lei n~> 6.226(75. 

Art. 87 
Art 7? da Lei n~> 6.226/75. 

~Art. 88 

~rt. 91' da Lei n~' 6.226(75. 

Art. 89 
Art. l~> da Lei n~' 5.698(71. 

Art. 90el 
Art. 19 da Lei n'~' 5.315(67. 

11 e III 
Art. 2~>, parágrafo único da Lei n~' 5.698/71. 

Art. 91 
Art. 4" da Lei nl' 5.698/71. 

Art. 92 
Art. 5~' da Lei n'~' 5.698/71. 

Art. 93 
Art. 6~' da Lei n9 5.698(71. 

Art. 94 
Art. 7'~' da Lei n~> 5.698(71. 

Art. 95 
Art. 39 e parágrafo único da Lei n" 5.698/71. 

Art. 96 
Art. l~' do Decreto-lei n~' 956(69. 

Art. 97 
Art. 2~> do Decreto-lei n'i' 956/69. 
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Art. 98 
Art. 4"' do Decreto· lei nY 956/69. 

Art. 99 
Art. 5"' do Decreto· lei n9 956/69. 

Art. 100 
Art. 6Y do Decreto-lei n"' 956/69. 

Art. 101 
Al't. 79 do Decreto-lei nY 956/69. 

Art. 102 
Art. 89 do Decreto-lei n9 956/69. 

Art. 103 
Art. 99 do Decreto-lei n9 956/69. 

Art. 104 
Art. 158 da Lei n"' 3.807/60. 

Art. lOS 
Art. 167 da Lei nl' 3.807/60. 

Art. 106 
Art. 68 da Lei n"' 3.807/60. 

Art. 107 
Art. 163 da Lei nY 3.807/60. 

Art. 108 
Art. 55 da Lei n9 3.807 (60. 

Art. 109 
Art. 55, parágrafo único da Lei n"' 3.807/60. 

ArLilO 
Art. 57 da Lei nY 3.807 j60, redação dada pela Lei n"' 5.890/73 

(art. 1~'). 

Art. 11\ 
Art. II da Lei n9' 5.890/73. 

Art. 112 
Ârt. 57, § 29 da Lei n~' 3.807 jfiJ, redação dada pela Lei 

n~' 5.890/73, (art. {9), combinado com o art. 41' e parágrafo único, 
da Lei n9 6.243/75. 

Parágrafo único 
Art. 79 da Lei n9 6.243/75. 

Art. 113 
Art. 29e§29daLein9 6.210/75. 

Art. 114 
Art. 60 da Lei nt 3.807/60. 

.JVeV 
ArL 56~ lV e V, da Lei n"' 3.807/60 redação dada pela Lei 

n<> 5.890/73 (art. l~t). 

Parágrafo único 
Art. 56, parágrafo único, da Lei n"' 3.807/60, redação dada 

pelo Decreto-lei~ 66/66 (art. 14). 

Art. 120 
Art. 65 da Lei n<> 3.807/60. 

Art 121 
Art. 54 da Lei n9 3.807/60. 

Art. 122 
Art. 15 da Lei n'i' 5.890/73. 

Art 123 
Art. 2"', § 31' da Lei n~' 6.210/75. 

Parágrafo único 
Art, }'i', parágrafo único da Lei n9 ?-243/75.-

Art. 124 
Art. 2~', § 49, da Lei n~' 6.2l0j75. 

Art. 125 
Art. 19 do Decreto-lei n~' 290/67. combinado com o art. 41' do 

mesmo Decreto-lei e art. l' da Lei n~' 5.588/70. 

§ I• 
Art. 49, parágrafo único do Decreto-lei n~t 290/67. 

§ 2• 
Art. 5"' do Decreto-lei n"' 290/67 

Ar!. 126 
Art. 162 da Lei n'i' 3.807/60. 

Art. 127 
Art. 39 do Decreto-lei nCJ 72/66. 

Parâgrafo único 
Art. 16 da Lei n9 5.890/73. 

Art. 128 
Art. 19 da Lei n'i' 5.527/68. 

Art 129, I, III, VII e IX 
Art. 69, itens I, V, II, III e IV, respectivamente, da Lei 

n'i' 3.807/60, redação dada pela Lei n9 5.890/73 (art. J9), art. 35, § lt, 
da Lei n.,. 4.863/65 e§ 29 da mesma lei, combinado com o art. 49 da 
Lei n"' 6.136/74. 

II 
Art. 59 da Lei n9 5.859/72. 

Parágrafo único 
Art. 60, parágrafo único, da Lei nCJ 3.807/60, acrescentado pelo IV 

Art. 19 da Lei n9 6.094/14. Decreto-lei n"' 66/66 (art. 15). -

Art. 115 
Ar!. 59 da Lei n• 3.807 (60. 

VIII 
Art. 59 da Lei n9 5.859/72. 

Art 116 VI 
Art. 62 da Lei n9 3.807/60, redação dada pe~o Decreto·lei Art. 22 da Lei n9 6.439/77. 

n' 66/66 (art 16). X 
Art, 117 

Art 63 da Lei n• 3.807/60. 

Art. 1 18 
Art. 27 do Decreto-lei n'i' 66/66. 

Art. 119 
Art. 56 da Lei n~' 3.807/60, redação dada pela Lei n~> 5.890/73 

(art. J'i'). 

I,Ilelll 
Art. 56, I, II e IH da Lei n~> 3.8ll7 /60, redação dada pelo Decre

to-lei n" 66/66 (art. 14). 

Art. 29 da Lei n'i' 5.939/73. 

§§ l'i',2~>, 39e5CJ 
Art. 69 e§§ li', 2~>, 3t e 49 da Lei n9 3,807/60, redação dada pela 

(.ei n• 5.890/73 (art 18). 

§ 4• 
Lei n• 6.135(74. 

Art. 3<> da Lei n9 6.136/74. 
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Art. 35,§ 1"', da Lei n'~' 4.863f65,.combinado com o art . .3'~' da Lei 
n• 5.480/68. 

§ 8• 
Art. 2'1'. § 3'~ da Lei n'i' 5.939/73. 

Art. 130 
Art. 3' do Decreto-lei n' 290/67, combinado com o art. l'~ do 

mesmo decreto-lei n"' 290/67 e art. 1' da Lei n'~ 5.588/70. 

Art. 131 e§ I• 
Lei n• 3.577/59. 

§2• 
Art. 35, § 7•, da Lei n• 4.863/65. 

§ 3• 
Art. 35, § 1', combinado com o§ 7• da Lei nt 4.863/65. 

§4• 
Art. 19 da Lei n' 6.037/74. 

§ s• 
§ l"'doart.tvdoDecreto-le~n" 1.571/77. 

§6• 
§ 2'll do art. 1"' do Decreto-lei n' 1.571/77. 

§7' 
§ 31' do art. 1"' do Decreto-lei n' 1.571/77. 

§ 8• 
§ 4'i' do art. li' do Decreto-lei n'l 1.571/77. 

Art. 132 
Art. 29 do Decreto-lei n9 1.571 f77. 

Art.133 
Art. 73 da Lei n• 3.807 f60. 

Art. 134 
Art. 71 da Lei n9 3,807 J60. 

Art. 135 
Art. 49 do Decreto-lei n9 651, de 26-8-38. 

Art. 74, b da Lei n' 3.807 f60, com a redaçilo dada pelo Decreto-
lei n' 1.5.15/76. 

Art. 66 da Lei n' 3.244, de 14-8-57. 

Art. 163 do Decreto-lei n"' 37, de 18-11-66. 

Art. 4"' do Decreto~lei n"' 204/67, com a redação dada pelo De-
creto-lei n• 717/69 (art. I•). · ·· 

Decreto-lei n"' 1.129/70. 

Art. 2~> do Decreto-lei n" 1.285, de 6-9-73. 

Decreto-lei n9 1.505, de 23-12-76. 

Decreto-leint 1.515,de30-12-76. 

Art. 136, §§ 2~>, 39 e 5• 
Art. 29 do Decreto-lei n• 72/66. 

§ lO 
Art. 7!,§2•daLein• 3.807/60. 

§4• 
Art. 29, §§ 3<~ e 49 do Decreto-lei n'i' 72/66. 

Art. 137 
Art. 72 da Lei no 3.807/60. 

Art. 138, I e II 
Art. 76 da Lei n• 3.807/60, redação dada pela Lei n• 5.890f73 

(artigo lt) eart. 59 da Lei nl' 6.332, de 18-5-76. 

!II 
Art. 5t da Lei n" 5.859/73, combinado com o item IV,§ 19, art. 

I•daLein• 6.205/75. 

Art. 139 
Art. 27, § 5" do Decreto-lei n' 18/66, na redaçilo dada pela Lei 

n' 5.929/73. 

Art. 140 
Art. 79 da Lei n" 6.332, de 18-S-76. 

Art.l41 
Art. 21 da Lei n"' 5.890/73 e art. 69 da Lei n' 6.332, de 18-5-76. 

Art. 142 
Art. 21, §2• da Lei n• 5.890/73. 

Art.l43, la IV,§§ l•a4o 
Art. 79 da Lei n• 3.807 f60, rcdaçi!o dada pela Lei no 5.890/73 

(art. I•). 

§5' 
Art. 16 da Lei II" 6.019/74. 

§6• 
Art. 29, ln .fine, da lei n9 6.136/74, combinado com o art. St da 

Lei n• 4.266/63. 

§7' 
Art. 99 da Lei n<~ 4.266/63. 

§ 8• 
Art. 49 da Lei n'~ 5.480/68, combinado com o art. 79, III, da Lei 

n• 3.807/60, redação dada pela Lei n• 5.890/73 (art. I•). 

Art. 144 
Art. 80 da Lei nt 3.807/60, redação dada pelo Decreto-lei 

n' 66f66 (art. 21). 

Art. 145 
Art. 161, parãgrafo único da Lei n9 3.807/60, acresceritádo pelo 

Decreto-lei n<~ 66/66 (art. 25). 

Art. 146 
Art. 81 da Lei n'~ 3.807/60, redação dada pela Lei n" 5~890/73 

(art. I•). 

Art. 147 
Art. 82 da Lei no 3.807/60, redação dada pela Lei no 5.890/73 

(art. 1•). 

Art. 148 
Art. 84 da Lei no 3.807/60. 

§§ J9, 29e39 
Art. 84, §§ I•, 2• c 3• da Lei n• 3.807/60, redação dada pelo De

creto-lei n• 66/66 (art. 24). 
Art. 149 

Art. 85 da Lei n9 3.807/60. 

Art. 150 
Art. 86 da Lei n• 3.807/60. 

Art. 151 
Art. 70 da Lei n9 3.807/60. 

Art. 152 
Art. 87 da Lei n' 3.807/60. 

Art. 153,J,Ile§ I• 
Art. 141, I e II,§ 1"', da Lei nt 3.807/60, na redação dada pelo 

Decreto-lei n"' 66/66 (art. 25). 

§ 29,aad 
Art. 141, § 29, a a d da Lei n' 3.807/60, na redação dada pela 

Lei n• 5.729/71. 

• 
Art. 6~>, e, da Lei n9 6.019/74. 

§ 3"',a,bec 
Art. 141, § 3<~, a, b e c, da Lei n9 3.807/60, na redação dada 

pelo Decreto-lei n• 66/66 (art. 25). 
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d 
Art. 141, § 3'i', d, da Lei n"' 3.807/60, na redação dada pela Lei 

n• 5.432/68 (art. 7•). 

§ 4• 
Art. 141, § 4"', da Lei n"' 3.807/60 na redação dada pelo Decre

to-lei n• 66/66 (art.- 25). 

§ S'i',a,ae 
Art. 141, § 59, I a V da Lei n'i' 3.807 f60, acrescentado pelo De

creto-lei n'~ 821/69 (art. I 'i'), 

Art. 154 
Art. 30 do Decreto-lei n"' 66/66. 

Art. 155 
Art. 142 da Lei n~" 3.807/60, na redação dada pelo Decreto-lei 

n• 66/66 (art. 25). 

§ I• 
Art. 142, § {9, da Lei nt 3.807/60 na redação dada pela Lei 

n• 5.890/73 (art. I•). 

§§2'1,3'i'e4~' 

Art. 142, §§ 2"', 39 e 41', da Lei n'1 3.807/60, ila redação dada 
pelo Decreto-lei n"' 66j66 (art. 25). 

Art. 156 
Art. 2'~ do Decreto-lei n'i' 821/69. 

Art. 157 
Art. 145 da Lei n• 3.807/60. 

Art. 158 
Art. 157 da Lei n'~ 3.807/60, na redação dada pelo Decreto-lei 

n• 66/66 (art. 25). 

Art. 159 
Art. 8"', parãgrafo úilico da Lei n'i' 6.226/75. 

Art. 160 
Art. !51 da Lei n• 3.807/60. 

Art. 161 
Art. 14 da Lei n• 5.890/73. 

§ I• 
Art. I~',§ li" do Decreto-lei n9 1.422/75. 

§ 2• 
Art. 8• da Lei n• 6.332, de 18-5-76. 

Art. 162 
Art. 39 do Decreto-lei h' 956/69. 

Art. 163 
Art. 10 do Decreto-lei n9 956/69. 

Art. 164 
Art. 1"" da Lei n9 6.367, de 19-10-76. 

Art. 165 
§§ 19 e 29 do art. 19 da Lei n~" 6.367 de 19-10-76. 

Art. 166 
Art. 29 da Lei n9 6.367, de 19-10-76. 

Art. 167 
Art. 39 da Lei n' 6.367, de 19-10-76. 

Art. 168 
Art. 49 da Lei n9 6.367, de 19-10-76. 

Art. 169 
Art. 59 da Lei n'~ 6.367, de 19-10-76. 

Art. 170 
Art. 6'~ da Lei n' 6.36:7, de 19-10-76. 

Art. 171 

Art. 79da Lei n"' 6.367, de 19-10-76. 

Art. 172 
Art. 8"' da Lei n"' 6.367, de 19-10-76. 

Art. 173 
Art. 99dalein'<' 6.367,de 19-10-76. 

Art. 174 
Art. 10 da Lei n• 6.367, de 19-10-76. 

Art. 175 
Art. II da Lei n• 6.367, de 19-10-76. 

Art. 176 
Art. 12 da Lei n• 6.367, de 19-10-76. 

Art. 177 
Art. 15 da Lei n9 6.367, de 19-10-76. 

Art. 178 
Art. 16 da Lei n• 6.367, de 19-10-76. 

Art. 179 
Art. 17 da Lei n' 6.367, de 19-lü-76. 

Art. ISO 
Art. 14 da Lei n"' 6.367, de 19-10-76. 

Art. 181 
Art. 13 da Lei n' 6.367, de 19-10-76. 

Art. 182 
Art. 18 da Lei n9 6.367, de 19-10-76. 

Art. 183 
Art. 19 da Lei n"' 6.367, de 19-10-76. 

Art. 184 
Art. 61' do Decreto-lei nl' 72/66, ria -redação dada pelo art. :2.9-

da Lei n' 5.890/73, combinado com a Lei n' 6.036/74, a Lei 
n• 6.062/74 e a Lei n• 6.438/77. 

Art. 185 
Art. 131 da Lei n~" 3.807/60. 

Art. 186 
Art. 133 da Lei n• 3.807/60. 

ArLI87 
Art. 13 do Decreto-lei n9 72/66, na redação dada pelo art. 29 

da Lei n~' 5.890/73, combinado com a Lei n'<' 6.309775. 

Art. 188 
Art. 19, § 1~", da Lei nl" 6.309/75. 

Art. 189 
Art. 13, § 51', do Decreto-lei n"' 12/66, na redaçilo dada pelo 

art. 2'<'da Lei n9 5.890/73. 

Art. 190 
Art. 19 do Decreto-lei n"' 72/66 e artigo 20 na redação dada 

pelo Decreto-lei n9 854/69 (art. 1•}. 

Art. 191 
Art. 59 da Lei n'~ 6.309/75. 

Parágrafo único. 
Arts. 99, § 2'<' e 124, §5"', da Lei n9 3.807/60. 

Art. 192 
Art. 28 do Decreto-lei nCJ 72/66. 

§§ l9e2'<' 
Art. 140,§§ I•e2•daLein• >.807/60. 

Art. 193 
Art. 172 da Lei n\' 3.807/60. 

Art. (94 
Art. 169 da Lei n\' 3.807/60. 
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Art. 195 
Art. 22 do Decreto-lei n9 72/66 e Art. 83 da Lei nt 3.807/60, 

na redacão dada pela Lei nt 5.890/73. 

Art. 196 
Art. 23 do Decreto-lei n9 72/66, redação da Lei nt 6.309/75 

(art. 3•). 

§ 1• 
Art. 23, § 19, do Decreto-lei n"' 72/66, na redação dada pelo 

art. 3"' da Lei n9 6.309/75. 

§ 2• 
Art. 16 do Decreto-lei nt 72/66. 

Art. 197 
Art. lt e seus§§ da Lei n'? 6.309/75. 

Art. 198 
Art. 1' da Lei n• 6.309/75. 

Art. 199 
Art. 25 do Decreto-lei n"' 72/66, na redação dada pela Lei 

n"' 5.890/73 e art. 4'1 da Lei n'? 6.309/75. 

Art. 200 
Art. 14, §§ lt e 2'1 do Decreto-lei n<;l 72/66, redação da Lei 

"' 5.890/73. 

Art. 202 
Art. 23, § 2<;1 do Decreto-lei nt 72/66, na redação dida pelo 

art. 39 da Lei nt 6.309/75. 

Art. 203 
Art. 79 da Lei nt 6.309/75. 

Art. 204 
Art. 135 da Lei nt 3.807/60. 

Art. 205 
Art. 136 da Lei n9 3.807/60, na redação dada pela Lei 

"' 4.392/64. 

Art. 206 
Art. 137 da Lei n' 3.807/60. 

Art. 207 
Art. 138 da Lei n<;l 3.807/60. 

Art. 208 
Art. 143 da Lei n• 3.807/60. 

Art. 209 
Art. 134 da Lei n• 3.807/60. 

Art. 210 
Art. 144 da Lei n' 3.807/60. 

Art. 211 
Art. 156 da Lei nt 3.807/60. 

Art. 212 
Art. 82, §§ 1<;1, 2' e 3~' da Lei nt 3.807 f60, na redação dada pela 

Lei"' 5.890/73. 

Art. 213 
Art. 155 da Lei n'? 3.807/60, na redação dada pelo Decreto-lei 

n• 66/66. 

Art. 214 
Art. 29 da Lei n9 6.205/75. 

§ 1• 
Art. 19, § 19, da Lei n"' 6.205/75. 

§§ 29e3~' 
An. 2', parágrafo único, da Lei n~" 6.205/75 e arts. 1"' e 29 da Leí 

n' 6.147/74. 

Art. 215 
Art. 160 da Lei nt 3.807/60, na redação dada pelo Decreto-lei 

n"' 66/66 (art. 25). 

Art. 216 
Art. 82, § 4'1, da Lei nt 3.807/60, na redação dada pela Leí 

n• 5.1!90/73. 

Art. 217 
Art. 173 da Lei no U07(60. 

Art. 218 
Art. 159 da Lei n9 3.807 j60. 

Arl. 219 
Art. 174 da Lei nt 3.807/60. 

Art. 220 
Art. 148 da Lei n• 3.807/60. 

Art. 221 
Art. 3'i', parágrafo único da Lei n<:> 3.807/60. 

Art. 222 
Art. 6'i' e parágrafo único da Lei n"' 6.184/74. 

§ I• 
Art. 7"'da Lei n"' 6.184/74. 

§ 2• 
Art. 89 da Lei n9 6.184/74. 

Art. 223 
Art. 2'1daLeint 6.184/74. 

1\rt. 224 
Art. 4"' da Lei n~> 6.184/74. 

Art: 225 
Art. 180 e parágrafo único da Lei n<1 3.807/60. 

Art. 226 
Art. 147 da Lei nt 3.807/60. 

Art. 227 
Dispõe sobre a vigência da lei. 

Só tal confronto, por outro lado, justifica segundo entendemos, 
de modo pleno e cabal o projeto, cujo objetivo fundamental é facili
tar, como se impõe, o conhecimento, a interpretação e a aplicação da 
legislação previdenciâria. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978. -Franco Montoro. 
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 

Social.) -- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Os projetos lidos 
serão publicados e encaminhados às comissões competentes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Guiomard - Evandro Carreira - José Sarney - Fausto 

Castelo-Branco - Petrdnio Portella - Virgílio Távora - Agenor 
Maria - Dinarte Mariz- Jessé Feire- Milton Cabral - Marcos
Freire- Murilo Paraiso - Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Heitor Dias- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende
João Calmon - Roberto Saturnino - Berijamim Filrah - Hugo 
Ramos - Nelson Carneiro - Osires Teixeira - Mendes Canale -
Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Lenoir Vargas 
- Otair Becker- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está fmda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se à 

Item 1: 
ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 63, de 
1978. do Senhor Senador Lourival Baotista, solicitando a 
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transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso profe
rido pelo Deputado Francelina Pereira, PreSiôCnte da Alian
ça Renovadora Nacional, na sessão solene de encerramento 
da Convenção do Partido. 

Em vofaçã.o o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Aprovado. Serã feita a transcrição. 

E o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada: 

Com esta sessão solene, coroamento de dois dias de intensa ativi
dade, completa-se, no âmbito do nosso Partido, o processo sucessó
rio presidencial. 

A etapa seguinte, a da eleição pelo Colégio Eleitoral, será a oca
sião para reafirmar, uma vez mais, a rióssa Unidade, que resulta de 
decisões livres e conscientemente adotadas. 

De todos os Estados e Territórios, inclusive dos municípios mais 
longínquos do interior, compareceram convencionais afirmativos e 
independentes, para o exercício de um ato destinado a repercutir 
além das fronteiras partidárias, pois que constitui deliberaçã.o da 
mais alta significação para a vida do País e destinação histórica do 
nosso povo. 

Os candidatos que vêm de ser consagrados pelo Partido conhe
cem, em toda a sua extensão, os nossos problemas, estão identifica
dos com o nosso ideârio e, assim, habilitados a responder aos múlti
plos desafios que lhes impõe o exercício das elevadas funções. 

Aliás, ao indicá-los à consideração dos· membros da ARENA, 
na condição de líder maior do Partido, o eminente Presidente Ernes
to Geisel expressou, com propriedade, que identificava no Ministro 
João Baptista Figueiredo e no Governador Auieliano Chaves, pelas 
qualidades reveladas ao longo de suas vidas, cidadilos preparados a 
cumprir os "princípios que nos norteiam para deserivolver o Brasil, 
visando a dar ao País, rapidamente, um desenvolvimento compatível 
com o nosso tempo, para que nosso potencial se transforme em po
der e possamos melhorar as condições gerais de vida do nosso povo e 
assegurar o bem-estar que todos ambicionamos". 

O Ministro João Baptista de Oliveira Figueiredo alia à sua desta
cada carreira militar agudo tirocínio, -experiência e discernimento 
nas diferentes funções públicas que vem exercendo, demonstrando 
sempre talento, competência, honradez e patriotismo. 

Se conhecido não fosse o seu passado, seguro penhor de um 
excelente desempenho à frente da suprema ma8ístratU.ra do Pais, 
valeria como prova do acerto da nossa escolha o que dele acabamos 
de ouvir nesta memorãvel noite, como itinerâriõ dos objetivos a 
alcançar. 

O Doutor Antonio Aureliano Chaves-de Mendonça, Professor 
universitário, conceituado Parlamentar e Governador do Estado de 
Minas Gerais, da mesma forma, marca todas as funções de que se 
desincumbe, pela correção e capacidade, que revelam o verdadeiro 
homem público, 

Senhores Convencionais, 
O compromissõ do Partido e dos nossos ilustres candidatos com 

a Nação, e que agora reiteramos, é de prosseguir nos esforços, visan~ 
do a obter o crescimento integrado de todo o País, assim entendido o 
desenvolvimento que compreende, não apenas a expansão econômi
ca e a transformação social, mas também o permanente aperfeiçoa~ 
mento das instituiÇões democráticas, oferecendo, assim, à comunida
de brasileira a certeza de que a ação governamental se orientará no 
sentido da crescente afirmação nacional. 

Neste quadro, cumpre renovar a crença no Poder Politico, como 
fonte e expressão do Poder Nacional, no valor inquestionável das 
eleições, no insubstituível papel dos Partidos na formação do Gover
no democrático e na execuçãO do programa governamental. 

Não aspiramos ao GovernO Pela satisfação do poder, Antes o 
dessejamos para exercitá-lo no interesse maíor do povo brasileiro. 
Buscamo-lo para tê-lo como instrumento de modernizaçilo das 
instituições, do progresso económico e transformação social. 

Cremos, por iSso mesmo, que essa ação não se reà.liza sem o nos
so concurso - do nosso Partido e dos líderes que o integram. 

~.pois, na ARENA que Vossas Excelências - Ministro João 
Baptista Figueiredo _e Governador Aureliano Chaves- encontrarão 
o necessário apoio e igualmente as indispensáveis condições para o 
desejado êxito no desempenho ~os programas poHtico-administrati-
vos. 

A reunião de hoje expressa esta integração e serve para renovar, 
entre Partido e candidatos, uma sólida convergência de idéias e de 
ação poHtica. 

E esta integração, além de ser indispensável, enseja, no momen
to em que o Partido se mobiliza para submeter-se a uma consulta 
popular que dela venha a recolher- disto estamos certos - signifi

cava maioria no Congresso Naciorlal e nas Assembléias Legislativas 
dos Estados. 

Ontem, Senhor Ministro João Baptista Figueiredo, saudamo-lo 
c:omo um dos nossoS correligionários. Hoje o acolhemos como nosso 
candidato à suprema magistratura da Nação. 

E temos, associado ao júbilo cívico, jUstos títulos para manifes
tarmos a firme convicção de que iniciamos outra vitoriosa jornada 
em favor do País e de seu povo. 

O SR. PRESIDEN_TE l~auço, Benevides)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 75, de 
1978, do Senhor Senador Jessé Freire, solicitando tenham tra
mitação em conjunto o Projeto de Lei da Câmara n\' 39, de 
1977 e o Projeto de Lei do Senado n~' 208, de 1975, do Senhor 
Senador Nelson Carneiro, que alteram o § 29 do art. 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~ 
lei nl' 5.452, ·de 1'~ de ma:io de 1943. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Aprovado. As proposições tramitarão em conjunto. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n\' 76, de 
1978, do Senhor Senador Vasconcelos Tartes, solicitando a 
retirada do Projeto de Lei do Senado n9 106, de 1977, de sua 
autoria, que dispõe sobre o encaminhamento, pelos médicos 
que realizarem cirurgia plátisca ou correção ortopédica, de 
fotografias e outros elementos de informação ao Instituto Na
cional de Identificação. 

Em votação o requerimento L 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta
dos. (Pausa,) Aprovado. A Presidência- farã cumprir a decisão do 
Plenãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena
don~' 237, de 1976, do Senhor-Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos jurfdi
cos do País, da disciplina "Direitos Humanos Fundamen
tais", tendo 

PARECERES, sobre n~'s 405, 406 e 751, de 1977, das 
Comissões: 

- de Cqnstitulção _e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Educação e Cultura- ]9 pronunciamento: favorá
vel, com voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e 
voto vencido, em separado, do Senhor Senador Otto 
Lehmann; 2'i' pronunciamento (reexame solicitado em 
Plenário): col'ltrârio, com voto vencido dos Senhores Senado
res Evelãsio Vieira e Adalberto Sena. 

Em votação o projeto. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram- permanecer senta

dos. (Pausa.) Rejeitado. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Sr. Presidente, requeiro 
verificação de votação. 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Vai-se proceder à 
verificação, pelo processo eletrônico de votação. Os Srs. Uderes 
votarão em primeiro lugar, votando cm seguida os Srs. Senadores. 
(Pausa.) 

VOTAM ''SIM'' OS SRS. SENADORES: 

Paulo Brossard -Amaral Peixoto - Dirceu Cardoso - Evelá
<tio Vieira - Franco Montara - Gilvan Rocha - Leite Chaves -
Marcos Freire - Orestes Quércia - Roberto Saturnino - Ma
galhães :Pmta. 

VOTAM "Nl.O" OS SRS. SENADORES: 

Helvídio Nunes - Alexandre Costa - Altevir Leal - Fausto 
Castelo-Branco- Henrique de La Rocque- Lenoir Vargas- Ruy 
Santos- Saldanha Derzi- Virgílio Tãvora. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Votaram .. sim", 
11 SrsL Senadores; .. não", 9 Srs. Senadores. Não hã quorum para 
deliberação. Em conseqUência, fica sua votação adiada para a 
próxima sessão ordinária. -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em virtude da fal
ta de número para votação, ficam adiadas as demais mat~rias da 
Ordem do Dia, uma vez que dependem de votação de requerimentos 
lidos em sessões anteriores. 

São os seguintes os itens que ficam- adiados: 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de_ Lei da Cârit-ara n9 01, 
de 1977 (n9 2.320~Af74, na origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da Ri:::públíca, que regula a locação predial urbana, e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 777, de 1977, da Comissão: 

- de Constitui4;ão e JUstica, favorâvel ao Projeto, com as 
emendas. que apresenta de n9s I a 12-CCJ, com voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo d~ vo
tação do Requerimento n9 61, de 1978, de adiamento da discussão, 
para reexame da Comissão de ConstituiÇão e Justiça. 

-6-

Discussã.o, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 

265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a 
exigência do período de carência para concessão, pelo INPS, de 
beneficias em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do 
segurado, tendo 

PARECERES, sob n'~'s46_S e466, de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favorável; e 
- de Legislaçilo Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n'~ 77, de 1978, de adiamento da discussão para reexa
me da Comissão de Legislação Social. 

-7-

Discussão, em primeiro turno-(apreciação preliminar da cons
titucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n"~ 144, de 1977, do Senhor Se
nador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a deter· 
minar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e 
militar da União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n'l 940, de 1977, da ComiSsão: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade e inju

ridicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Car
neiro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento 
n9 59, de 1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada a mat~ 
ria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Pauto Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ultimada a cerimônia de escolha. pela convenção, dos candida
tos já desi_gnados pelo General Geisel, começou a tragicómica cena 
da escolha dos governadores. Na mais didática demonstração de que 
o pacote visou à ''democratização e liberalização maiores dos co_s~ 
tumes políticos, maior participação das comunidades nas decisões 
político-partidárias e do Estado" (p. 19), para calar de uma vez e pa
ii. sempre as ••criticas tendenciosas e mistificadoras" e para paten
tear o "sentido Iiberalizante" do pacote (p. 20),- eu me sirvo de con
ceitos da Mensagem, que traz a assinatura do General Geisel -. os 
governadores não serão eleitos pelo povo e nem sequer escolhidos pe
las convenções partidárias: eles foram, estão sendo e serão escolhidos 
exclusivamente pelo Planalto. 

Em 74 houve um cerimonial. O então P-residente da ARENA- es
baforiu-se, andando pelos Estados atrâs do ''consenso'\ ainda que o 
.. consenso" importasse às vezes na pr~via exclusão do nome preferi
do, notoriamente preferido. Em 78 nem isso. Tudo se passou aqui e 
daqui não saiu. O Dr. Francelina não repetiu a maratona de seu 
antecessor na presidência da ARENA. Se num momento foi dito qUe 
as convenções partidárias e estaduais seriam livres em suas escolhas, 
logo ficou claro; definitivo e irretorquível, que a escolha seria feita 
aqui e só aqui. O papel das convenções será o de aprovar a escolha 
do Planalto e nada rriais. 

O General Figueiredo, na sua histó!ica entrevista à Folha de S. 
Paulo, com todas às letras declarou que ele escolheria os governado
res e escolheria governadores que ajudassem a ARENA em termos 
eleitorais. 

Parece,~ contudo, que o General Geisel não gostou da desen
voltura com que se houve o General Figueiredo e entendeu de n~o 
abrir mão desse poder, que, de resto, nenhuma lei lhe confere, ao con
trário, lhe nega, ao estatuir que a escolha dos candidatos é da alçada 
exclusiva das convenções. 

A escolha foi feita e será feita por ambos os dois, só 'por eles. -
Carlos Castello Branco, que sabe tudo quanto se passa nesta 

República e muita coisa do que se passa fora dela, Carlos Castello 
Branco, em uma de suas últimas "colunas", "como conquistar dois 
eleitores", assim a inicia: 

.. Existe uma campanha eleitoral para a seleção dos go
Vernadores estadUais. Só que não se t!ata de conquistar ovo
to p-opular mas a preferência do Presidente Geisel e do Ge
neral Figueiredo." 

E no mesmo sentido é o artigo de Walder de Góes, o autor de 
"O Brasil do General Geisel", cujo título diz tudo- "O_Consenso 
Solitário do Planalto" (JB, l6.IV. 78). 

CosturriO dar às coisas o seu nome. Não posso chamar o copo de 
chapéu, nem o casaco de guarda-chuva. E como as coisas, muito em 
especiã.l as coisas políticas contemporâneas, não são exemplares. 
quando a elas me refiro, pelo seu nome, corro o risco de ver-me alvo 
de contumélias de variado mau gosto. Ainda que lhes não dê impor
tância, pelo fato mesmo de serem desimportantes, para evitar que o 
acidental ocupe o lugar do essencial, conforme expedientes engen
drados pela rabulice, em vez de empregar palavras minhas, vou ser
vir-me de alguns conceitos da Imprensa. 

Apreciando a safra de governadores, ceifada no cerrado sâfaro 
de Brasília, o Jornal do Brasil observava: 

"Eles não representam apenas a incapacidade do regime 
para criar lideranças e deixar que suas carreiras tomem curso 
independente. São, muito mais, os sintomas da patologia elei
toral brasileira. onde cargos eletivos e votos passaram a ter 
existências autônomas mas _paralelas. Exemplos e beneficiá
rios da estagnação política do País;- esses governadores 
nomeados com a pompa de um colégio eleito-ral talhado sob 
medida não inovam sequer a sociologia. Já existiam na 
d~cada de 30, com o nome de interventores. Com as chaVes 
do poder estadual que o Governo central lhes entregou, abri-
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ramas portas de feudos eleitorais que só serviram a eles mes
mos, pois era um sistema político que não havia sido feito 
para multiplicar Hderanças, mas pata dividi-las. Na época, 
chamavam-se caciques" (JB, 12-Itl-78). 

E ao tema voltou, dias depois, com estes comentários_: 

.. ~ sem dúvida, muito mais fácil para o Plan-alto encon
trar um fiscal de confiança do que para um buscar uni go
vernador legítimo .... No Brasil suprimiram-se as eleições, 
anestesiaram-se os conflitos, baniram-se as divergências e 
ergueu-se em Brasflia uma espécie de templO no qual alguns 
sacerdotes, no trabalho de exegese de uma ideologia difusa e 
muitas vezes retrógrada, mandam leis, ordens e nomes às 
províncias da imperial auto-suficiência ... O Brasil assiste a 
mais uma safra de sucessões com uma nova demonstração de 
que a ativid3:de pOlítica no Brasil ainda é algo visto como 
ilegítimo. As decisões, além de fechadas e irrecorrlveis, são 
também indiscutíveis dentro do esquema de poder, Nada 
media os conflitos. Nada amortece as divergências. Nada se 
sabe a respeito do que é legftimo e do que é espúrio. Sabe-se 
apenas o que o Planalto quer, c aínda assim a posteriori" (JB, 
20-III-78). 

DONATÁRIOS 

E nessa inqualificável cena pseudo-eleitoral, até o grande Esta
do de São Paulo se viu convertido em capitania e aguarda o seu Mar
tin Afonso de Souza, a ser despachado da Corte. 

Se isto sucede em relação a São Paulo, que dizer-se em relação a 
outros Estados, que longe estão da importância do Estado líder da 
chamada federação brasileira? 

Todo mundo indaga, outrossim, qual serâ o estadista com que 
serâ contemplado o glorioso Estado de Minas Gerais, o estadista que 
hâ de fazer sombra a João Pinheiro, a Antônio Carlos e a Milton 
Campos? 

A ninguém ocorre que, fosse o sistema Vigente antes de 64, não 
teria havido condições para o movimento de 31 de março? Ao 
casuísmo oportunista nada ocorre senão a posse do poder, de 
qualquer modo, c sua conservação, de qualquer maneira. 

São Paulo, Minas, Rio Griride, Pernambuco, Bahia, Rio, que 
outrora deram contribuições mais ou menos valiosas no sentido de 
manter certo equilíbrio num país de contrastes e desigualdades, hoje 
estão todos reduzidos a mexas capitanias, cujos governos são 
concedidos aos donatãriso pelo poder central, ainda que se continue 
a falar em federação e a proclamar-se sua intocabilidade. 

Hoje, qual a diferença entre o Governador de São Paulo e o Go
vernador do Piaur? 

O ideal dt. Planalto é tudo reduzir à iniformidade das estepes, 
quando essa atrofia dos Estados debilita antes de tudo a Nação. 

Este é o fruto dos anos de arbítrio, progressivamente praticado, 
este o resultado do abandono dos ideais de .04. E quando alguém se 
rebela contra esse agravo contra a Nação, praticado à sua face e à 
sua revelia, a Nação cuja grandeza se mede pela fortaleza dos seus 
membros, logo passa a mal visto, a suspeito, ou a subversivo. 

Para debuxar esse quadro, possível graças ao pacote editado à 
sombra da "reforma do judiciário", dispensei-me de empregar pala
vras minhas; servi-me da imprensa. Mas outra vez devo perguntar: 
foi para isso que se fez o movimento de 64? 

O Chefe Civil da Revolução, o Sr. Magalhães Pinto, diz que 
não. A oficialidade moça, pela voz do Tte. Cel. Tarcísio Ferreira, 
também diz que não. 

Graças a esse expediente, porém, sem que seja utilizado um títu-
lo eleitoral, das retortas do Palácio do Planalto, saem 

1 Presidente, 
1 Vice-Presidente, 
20 e tantos Governadores, 
20 e tantos Vice·Governadores, 
20 e tantos biônicos. 

INFECUNDIDADE DA EXCEÇÃO 

Outro aspecto do problema, o da infecundidade do regime de 
exceçào, que mantém o povo à distância,-porque o povo não sabe 
escolher "personalidades brilhantes", segundo a decisão do General 
Geisel, foi assim restim"ido Pelo JB~ em nota íntitulada ••o critério"· 
da qual leio esta parte: 

"de cada duas sucessões uma é video-tape ou parentela. 
Veja-se o absurdo. Antes, as eleições eram diretas e dizia

se que estavam viciadas. Fizeram-nas indiretas e não deram a 
ninguém o direito de escolha dos candidatos, que saem vesti
dos do Planalto, Agora, nem candidatos se conseguem mais. 
Ou voltam os governadores antigos, ou entram parentes. 

••• 
Cada um desses 11 senhores deve estar pronto para pro

var que é o melhor nome para seu Estado. Em alguns casos 
parece certo que o sejam. 

O assustador não é. o aspecto individual, mas o pacote, 
Ele demonstra que o regime de escolha dos governadores estA 
caduco. Não consegue perceber nada de novo e cai em 
reminiscências, 

O grupo dos 11 demonstra que o regime não têm como 
se aUmentar senão comendo o passado." 

Os nomes podem variar aqui, ou ali, mas é incontestável o 
fenómeno da repetição, de um .. regime que não tem como se 
alimentar senão comendo o passado"; em outras palavras, o fenóme
no da esclerose política seguida da autofagia. A tanto leva a 
infecundidade do arbítrio, o medo do povo e a dispensa do povo nas 
grandes e até na::. pequenas decisões nacionais e estaduais. 

Como vão distarites· ·os tenipos ·em qUe o- Chefe do Governo 
podia dizer: 

"ao Governo que saiu da Revolução de março cabem to
das as iniciativas e seu alcance para que as instituições 
democrãticas se renovem e floresçam, a fim de que governos 
sucessivos, oriundos sempre da escolha popular legítima e 
formados na mesma atmosfera de idéias e inspirações, 
implantem no Brasil a democracia autêntica e façam amada 
dos brasileiros como condição do seu desenvolvimento e do 
seu bem esta(' (f\.:len_sagem ~e 1965 ao Congresso Nacional), 

Em outro pronunciamento era assim que o Sr. Humberto de 
Alencar Castello Branco se expressava no Congresso das Assem
bléias Legislativas reunido em Brasília a 13 de fevereiro de 1965, ;.10 

qual, V. Ex~. Sr. Presidente, esteve presente: 

"Tenho a certeza de que a Revolução não tem receio de elei~ 
ções e as deseja firmemente. Empenhar-se na sua realização e 
delas não ter medo quer dizer: existência de condições para a 
escolha livre dos candidatos: nenhum destes tenha sobressal
tos com a possibilidade ao aparecimento de opositores; 
garantia do exercício do voto pela não proteção do poder a 
qualquer dos concorrentes, inclusive não admitindo que seto
res da administração fiquem à sua disposição, nem que o di
nheiro das mesmas reforce o sustento de candidaturas: 
segurança para todas as operações eleitorais: e não permitir 
uma revoluçãozinha para, em nome da Revolução, impedir a 
posse do eleito". 

INTERDIÇÃO POLITICA 

Como vão longe esses tempos. Os conceitos do Presidente Cas
tello Branco parecem de um seiscentista ... HOje, a interdição do po
vo, oficialmente reduzido a incapaz de escolher dirigentes e represen
tantes; a porta aberta ao caciquismo, que pelo voto não chegaria ao 
poder, nem postularia candidaturas, mas que desenterra títulos quan
do se trata de chegar ao poder sem o voto popular; sobre tudo a repe
tição do velho, quando tanto se fazia necessârio o fluxo renovador 
da mocidade, que neste País é a maioria da população. 
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Jâ uma vez me dirigi aos- que ainda defendem honestamente a 
chamada Revolução, não àqueles que falam a toda hora em Revolu~ 
ção, com ou sem propósitos, mas dizem uma coisa em público e ou
tra em particular; não àqueles que apóiam todos os governos, quais
quer que eles sejam, apóiam o post-64 com o mesmo entusiasmo com 
que aplaudiram o pré-64; não àqueles que aderem a quaisquer gover
nos, sejam quais forem; mas àqueles que, sinceramente, ainda enten
dem certo o rumo tomado pelo movimento de 31 de: Março, que tan
tas esperanças despertou, para perguntar-lhes se esses expedientes 
que o pacote permitíti- codificar correspondem aos ideais do movi
mento de 64, e se, pelo deserto que se vai alastrando, não abrem pers
pectiva~ inquietantes? Outra pergunta que se faz é, se vencida a 
subversão, foi igualmente extirpada a corrupção? 

O comunismo, a todo momento apontado como o maior dos ini
migos, não se desenvolve exatamente onde a democracia é claudican
te, artificial ou por demais "rebtlVã''? Não é certo Ql!e ainda se não 
descobriu melhor antídoto·ao mal insidioso do que a liberdade, a li
berdade com os seus riscos, a democracia, com os seus defeitos? 

Por isto volto a dizer que o Governo, na sua malquerença, não 
sabe o quanto deve à Oposição, moderada e moderadora. Mas, na 
medida em que, pelo casufsmo mais oporturiisfa, va1 obstando dia a 
dia o acesso ao poder de largos contingentes da opinião nacional, vai 
por igual aprofundando a divisão do País e conduzindo-o a rumos aa
da vez mais perigosos. 

O Governo faz hoje, através de provimentos casuístas, cujo elo
gio, aliâs, também se lê na Mensagem, o que a fraude fazia antes de 
30. O Presidente Ulysses Guimarães retratou esse fato em sentença 
lapidar. Em outros tempos a fraude se fazia após as eleições; agora 
ela antecede as eleições, mediante o expediente de conformar ou de
formar os colégios, em função dos resultados a atingir. 

A fraude eleitoral, o desrespeito à vontade popular, as oligar
quias estaduais associadas à olígarquia federal, mediante a polrtica 
dos Governadores, a interferência de alguns Presidentes na própria 
sucessão, levaram ao túmulo, carcomida e desacreditada, a Repúbli
ca que se deu em chamar de "República Velha". Cont~a ela foi feita 
a Revolução de 30. CinqUenta anos decorridos, o pacote de abril veio 
institucionalizar todos os abusos da .. República Velha". Se o 
Sr. Washington Luiz não houvesse purgado seus erros no longo exí
lio que supo-rtou com exemplar dignidade, teriã. sido redimido pelo 
que.. veio a ocorrer depois de 64, e ainda agora pelo ato, uni pessoal e 
soberano do Sr. Ernesto Geisel, d"esignafido õle~ e s6 e1e, o seu suces
sor e o eventual sucessor do seu sucessor. 

Prefaciando os discursos de João Neves, proferidos na Jornada 
Liberal, Antônio Carlos resumia assim os coinpromlssos capítais as
sumidos perante a Nação pela Aliança Liberal: "Assegurar à sobera
nia popular a livre manifestação de sua vontade ... garantir a autono
mia dos Estados, tornando-a inacessível aos golpes afrontosos e abu
si vos do poder central, ... organizar, em novas bases, na Uniilo e nos 
Estados, o Poder Executivo por forma a se restringir e a impossibili
tar o poder pessoal do Presidente ... " 

As reivindicações fundainentais de.1930, enunciadas por Antô
nio Carlos, seriam hoje atuais, mas insuficientes, pois não ocorria en
tão, como ocorre hoj~ um homem, por ato próprio_, por em féria:s o 
Congresso para alterar de -aJtO-a:--baixo a ~hamada .. Constituição'', 
dilatando o período presidencial, libera!"'ldn do voto os Governado
res, estabelecendo a nomeação de um terço do Senado, e nomeando 
a seguir o seu sucessor, o suplente do seu sucessor, os Governlldores, 
V ice-Governadores e ainda Os biônicos. 

Coisas inconcebíveis mesmo-nà -Rep-étblica Velha e agora pratica~ 
das com o mais absouto desembaraço e naturalidade, com anúncios 
feitos pela televisão. --

Deixando de ser .. o Primeiro Magistrado da Nação"~ decr~tan~ 
do, num exclusivismo odioso, a interdl(;ão de milhões e milhões de 
brasileiros, lavrando a separação entre irmãos, que nenhum brasilei
ro tem o direito de fazer, tudo para assegurar a permanência no po
der de uma facção, que no poder não se conservaria pelo voto popu
lar. 

DESCRJ':DITO DO PODER 

Pois bem, com o artificialismo institucional crescente e com a 
conseqüente retração da sociedade civil, com o abuso praticado às 
~câncaras, abuso que faria corar ·a República Velha, o que se faz é 
desacreditar o que deveria merecer crédito, é desmoralizar' o que de
veria ser sério, é minar o que deveria ser sólido. 

O O Estado de S. Paulo foi exato quando, a propósito dessas 
cerimônias relativas à candidatura do General Figueiredo, aludiu a 
.. a herança de um crescente descrédito do poder, em função da 
indiferença e descaso com que se continua a tratar a sociedade civil" 
(4-4-78). 

"CRESCENTE DESCRllDITO DO PODER" 

As palavras não são minhas, mas eu as adoto. E indago se nin
guém vê, se ninguém sente, se ninguém reconhece esse fenómeno 
fatal e se ninguém pressente e antevê o que daí possa suceder. 

LAÇOS DE ESSENCIALIDADE 

Serve-se da Mensagem o sumo legislador de abril para revoltar
se contra aqueles que pretendem vincular "o modelo das eleições 
diretas de todos os mandatários do povo" por laços de essenciali-
dade, ao conceito democrático"_ (pág. 22). --- - --

Outra vez o equívoco é palmar, e a referência faz lembrar os 
"veranistas do Direito ConstitUcionaÍ", dC que falava Joilo 
Mangabeira. 

Para não perder tempo em assunto tão simples, bastaria lembr!Jr 
que no sistema parlamentar o Chefe do Estado não é eleito por sufrá
gio popular, nem hã razão para sê--lo, e o exemplo em contrârio da 
Constituição de Weimar é geralmente condenado. Poderia ficar aqui, 
mas vou além para mostrar que não tenho reservas na discussão 
desses temas. Espíritos eminentes sustentarãm a superioridade da 
eleição parlamentar do Chefe do Estado mesmo fora do sistema par
l~mentar e ainda que num sistema presidencial mitigado. 

Ã toda evidência, porém, a questão é outra. A questão~ simples 
e clara. Só não a entende quem não quer entendê--ta. Tudo está em 
haver ou n!lo haver eleição. O mecanismo aqui erigendrado e 
estabeleccido o foi para que elt:icão não houvesse, a despeito do ceri
mõi'iial. A participação colegial, e de um colégio adrede organizado, 
é meramente homologatória. A eleição propriamente dita é feita 
antes e fora do colégio, como todo mundo sabe, e agora mais do que 
antes, dado que o Planalto, a uma ou duas mãos, pouco importa, 
assumiu a -responsabilidade plena, incontrastada e ostensiva, de 
escolher, ele e só ele, Presidente, Vice-Presidente, Governadores, Vi
ce-Governadores e biônicos. Tudo foi nomeado aqui, no Planalto, e 
justiça seja feita, sem subterfúgio algum, e no mais ostensivo 
desprezo pela Nacão brasileira. 

De modo que a questão não está em saber se é essencial à demo
cracia que todos os mandatários do povo sejam escolhidos_ por elei
ção popular, mas em estabelecer que haja eleição verdadeira e n!lo 
nomeações imperial e soberanamente feitaS pelo Executivo Federai, 
seguidas de formalidades homologatórias por colégios adrede 
preparados, de modo a obstar a vitória popular da Oposição e a 
conservar o poder sem o voto do povo e contra as inclinações da 
Nação. · 

Esta a questão, que a dialética presidencial pretendeu elidir, mas 
não pode ocultar. 

RÁDIO ETV 

Mas, como diz Carlos Castelo Branco, o Sr. Ernesto Geisel 
justifica tudo, até o injustificável. Assim, para justificar a supressão 
do râdio e da televisão .. para fins eleitorais", lança estas paternais 
indagações: "por que não olhar para o mundo que ao largo de nós aí 
está? Por que não contemplar, com humildade, os múltiplos 
exemplos da história?" 

Exatamente estas as indagações que lhe faz a Oposição. 
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Depois da .. Lei Falcão .. , o Brasil já viu e ouviu, e por duas 
vezes, debates entre Ford e Carter, candidatos à Presidência dos Esta
dos Unidos; viu e ouviu lances da recente campanha eleitoral em 
França, e pode conhecer, razoavelmente, o pensamento dos grande. 
chefes políticos daquele pais. Aqui a Nação foi aquinhoada com um 
novo General, que deverá exercer a Presidência da República por 
seis anos, sem que tivec;.se ouvido sua voz e conhecjdo suas idéias, até 
que a Folha de S. Paulo levantasse um pouco o véu do seu pensamen
to, que, por sinal, assombrou gregos e troianos. 

Pelo modo como vão as coisas, amanhã se dirâ, e com ares de se-
riedade, que Demóstenes não usava o rádio, e Cícero não se servia da 
televisão. Dir-se-â isto e muito mais. Recorrendo à prata da casa, dir
se-â que Ruy não usava nem um, nem outro~ 

NOVO PARCEIRO 

Por derradeiro, após- o preconíció -do pacote, anuncia a Mensa
gem que outras reformas serão feitas, "sob sua égide". E conclui dis
tribuindo "condecorações" a quantos se não submetem aos decretos 
da sua sabedoria política e num só período se aglutinam estas vene
ras: 

uoportunismo egoísta, deformada paixão partidária, 
espírito de subversão impeniterite, falazes propósitos ... " (p. 
22). 

Todos esses "elogios" num período só. 
Ocorre que o ilustre General Joã-o Baptista Figueiredo jâ se 

declarou contra a essência do pacote - é contra o biônico, é a favor 
da eleição popular dos governadores, é contrário até ao modo como 
ele foi nomeado presidente. 

De modo que, em meio a tantas decepções, a Oposição pelo me
nos tem o prazer de saudar o mais recente dos seus parceiros na im· 
pugnação à.o pacote e a repartir com ele os doestas do supremo juiz. 

O SUPREMO JUIZ 

Nesta altura, fecho o volume da Mensagem~ dando por encerra
do, si et ln quantum, o seu exame, que prosseguirá pela voz dos meus 
eminentes companheiros de bancada, como já tive ensejo de anun
ciar à Casa e ao País. Mas, deixando a obra, não me privo do autor. 
Em discurso proferido a 31 de Março, discurso onde, aliás, não exis
te uma palavra que não seja de condenação a tudo e a todos, ainda 
que a data fosse festlva ou estivesse sendo festejada, o Sr. Presidente 
da República afirmou que as instituições democráticas devem ser 
autênticas, 

.. condizentes com nossa realidade, e não artificiosas 
cópias colhidas alhures, para que, ao invés de apenas aparen· 
tes e falsas, como sempre foram as que tivemos ao longo da 
nossa história, sejam verazes e atuantes". 

Aquilo que poderia parecer uma idiossincrasia presidencial para 
com a Oposição, que, na sua incorrigível obtusidade, tem-se revelado 
incapaz de deslumbrar-se diante da clarividência do seu governo, 
veio revelar-se como concepção geral do General Geisel ao fulminar, 
com implacável severidade, tudo quanto foi feito, em matéria insti
tucional, em quatro séculos e meio, "ao longo da nossa história". 
Tudo cópia artificiosa, tudo aparente e falso. Tudo e sempre. 

Se o General Gelsel afiançasse, por exemplo, que com o presi
dencialismo contrabandeado à sombra da República, as instituições 
nacionais foram deslocadas do seu âlveo histórico, e quebrada sua 
linha evolutiva, com a entronização da irresponsabilidade política, 
longe estaria eu de opor-lhe embargos. 

Ele estaria reconhecendo o que Ruy reconheceu, em documento 
memorável e hã pouco revelado, onde o grande brasileiro confessa 
sua participação no erro cometido, com estas palavras: 

"Com o novo regime, não porque ele abraçasse o caráter 
republicano, mas porque cometera o erro, em que eu tive par
te, e, adotando em toda sua crueza o presidencialismo ame
ricano, estabeleceu um mecanismo, onde, anulado o valor 

das Câmaras Legislativas, desarmada a tribuna parlamentar, 
como esta se desarma a Nação, e como aquela se anula a opi· 
nião pública, substituindo-a pelas oligarquias decorrentes 
dessa atmosfera de absoluta irresponsabil~dade, em que se 
criam as facções pessoais, e que envolve o poder em todas as 
suas esferas" (o documento é de 1921, quando renunciou o 
mandato de senador). 

Se as reservas do General Geisel fossem em relação a esse malfa· 
dado sistema presidencial, que "tem dado maus resultados e ainda 
dará péssimos", na profética visão de Silveira Martins, forÍnulada 
faz mais de oitenta anos, estaria pensando como pensava o Marechal 
Mascarenhas de Moraes ou como pensa o Marechal Odflio Denys, e 
me'ncíono apenas dois de seus companheiros-de armas~ 

Estaria seguro na lição de José Maria dos Santos, para lembrar 
apenas um grande publicista, e que os fatos ocorridos nos cinqüenta 
anos subseqUentes vieram confirmar de maneira superlativa. 

.. Os brasileiros precisam afinal se convencer de que a 
marca essencial do acontecimento de 15 de Novembro, a alte-
ração jurídica que no futuro lhe deu sentido real e signifi~ 
caç!io prática, não foi a mudança da designação verbal de 
Monarquia para República, nem a troca de um Imperador 
vitalício e hereditário por um Presidente mais ou menos elei~ 
to para um certo período. Foi, sim, a substituição de um re
gime de livre consulta, n·o qual, o governo, dependente dos 
votos do parlamento, não podia entrar em conflitO permanen
te c_om a opinião pública, por um outro regime intransigente 
e autoritário, todo baseado na vontade exclusiva do chefe do 
Estado. 

Considerada a nossa revolução republicana sob esse 
aspecto, que é o seu aspecto verdadeiro e exato, nós nunca 
nos afastamos tanto da república, como no momento em que 
a proclamamos e constituímos. Este é o fato significativo e 
essencial, que devemos fixar bem e ter como base de todas as 
nossas cogitações, se realmente temos a vontade de encontrar 
remédio aos males atuais da nossa pátria" (A Política Geral 
do Brasil, 1930, págs. 8). 

OINFALIVEL 

Mas, bem ao contrário, o General Geisel é a mais robusta en
carnação do poder pessoal, em toda a história 'dQ País; em relação a 
ele, Pedro I, Washington Luiz e Getúlio Vargas, em matéria de 
autoritarismo, não passariam de crianças em idade escolar . 

De qualquer sorte, colocar todas as instituições nacionais, todas 
elas, em todos os tempos, como artificiosas e meras cópias colhidas 
alhures, tachá-las de aparentes e falsas, "como sempre foram as que 
tivemos ao longo da nossa história", por Deus, é demais c é 
simplesmente perturbador que essa sentença terrível tenha sido 
exarada por quem deve ser .. o primeiro magistrado da Nação", se-
gundo a fórmula consagrada. 

Dessa sentença, vazada em termos inapelâveis como o Juízo 
Final, que diria um Pontes de Miranda, que em sua sabedoria 
sempre se mostrou amável para com as instituições que os nossos 
maiores nos legaram; que diria um Seabra Fagundes, que por ser 
douto, é afeiçoado às raízes e feições das instituições brasileiras, que 
não deslustram o nosso pais em relação a outras Nações; que diria 
José Honório Rodrigues, que entre tantas obras notáveis procedeu o 
admirável levantamento do processo da independência do Brasil, 
erigindo um verdadeiro monumento àqueles que, num Brasil em que 
faltava tudo, menos o patriotismo, fundaram instituições que fariam 
honra a nações seculares? 

Mas, o povo erra, não sabe escolher .. personalidades brilhan* 
tes" para o Senado; erra o Congresso, que não soube apreciar a ge
nial "reforma do judiciârio": toda a história nacional é um erro 
continuado em matéria de instituições; José Bonifácio, o Patriarca, 
Vasconcellos, Euzébio, Paranhos, Nabuco, Caxias, Pimenta Bueno, 
Silveira Martins, Ruy Barbosa, Assis Brasil, Vargis, outras coisas 
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não flZeram senão errar; Só não erra o autor ckl pacote de abril, que se 
erigíu em instância revisora dos oesacertos do povo, dll Congresso e 
de quatro séculos e meio de história nacional. 

OS FRUTOS DA ONISCI!õNCIA 

Pois a despeito de toda essa onisciência imanente no Chefe do 
Governo, graça que poucas nações podem contar, o Brasil que o 
General Figueiredo deve receber, (peço a companhiã. outra vez, de 
Carlos Castello Bra:n:co },T-

"uma nação fatigada do arbítrio, insatisfeita com a per
formance econômica financeira, que ChegoU a resultados 
inesperados independentemente dos grandes esforços do 
atual Governo, e ansiosa pela devolução à sua soberania da 
escolha dos governantes e da participação nas decisões que 
afetam o destino de cada um de seus membros'' (JB, 16~4-78). 

Este, o quadro nacional, após tantos anos, sob um governo que 
tem todos os poderes, até o constituinte, que dispõe de recursos pe~ 
cuniârios como nenhum outro os possuíra tão vastos e numerosos. 
Não há segmento socíal que não demonstre sua inquietação e não 
externe sua inconformidade. Faz catorze anos que o Governo exige 
do povo sacrifícios cada vez maiores, em troca de um futuro feliz ca
da vez mais distante. 

Entre o cansaço e a desesperança, há uma pergunta que se ouve 
a cada passo. A subversão foi extinta. O Governo póde afirmar que 
também a corrupção _o tenha sido? E em toda parte se pergunta -
por que o relatório Hugo Abreu não foi divulgado, por que o relató~ 
tio Saraiva permanece em segredo? 

Num ambiente de quermesse os governos dos Estados vão sen
do distribuídos. Diante desse espetâculo, a república velha chega a 
ofeere<:er modelos de bom exemplo. Nunca jamais se desrespeitou o 
povo, de maneira tão ostensiva. 

Nesse alegre ambiente de nomeação de governadores, nessa 
repetição de nomes, nessa consolidação de oligarquias, nessa glo~ 
rificação de parentelas, nessa inaudita usurpação de direitos popula~ 
res, a voz sofrida das multidões não chega até os governantes. 

CARESTIA E IRONIAS 

Outro dia, eram cinco mil pessoas no pátio e galerias do 
Colégio Arquidiocese de São Paulo promoviam impressionante 
manifestã.ção contra a carestia. A ela os Ministros da chamada área 
económica responderam com ironias, quando deviam lembrar~se de 
que a necessidade não é boa cons_c::lheira e que a privação de bens de 
primeira necessidade não enseja a populares fórmulas económicas en~ 
genhosas. Para isto existem os Ministros, os AssesSõi:'eS,- os 
Economistas, todo o vasto aparelho administrativo, que neste regime 
tem todos os poderes. 

A esse episódio o Governo não deu atenção, mas a ímprensa lhe 
conferiu o realce devido, _O Estado de S. Paulo, por exemplo, notou 
que a carestia não é demagogia, embora possa haver demagogia nes~ 
t~ ou naquela forma de pfot'ésÚu; 5.000 Pessoas não se re6nCm para 
um ato de protesto, em regime de exceção, se o custo de vida não está 
a flagelar enorme contingente de brasileiros; e não faltou a observa
ção de circunstância singularmente grave: ao contrário de outras, 
verificadas em tempos idos, era substancial a presença da classe 
média paulista, progressiva e avassaladoramente proletarizada, a 
despeito de todos os sucessos ecQ_nômicos continuamente festejados 
pelo Governo. 

A essa impressionante manifestação popular os Ministros da 
área económica responderam com ironias ... Os Ministros que, por 
sinal, são banqueiros, os Ministros que, tudo pago pela Nação, 
inclusive pelos manifestantes, moram nas belas ma:nsões à beira do 
lago e tem mordomia farta e fâcil. 

Essa gente estâ de tal forma fora da realidade que não vê a face 
das coisas e se apraz em fazer ironias diante da carestia que martiriza 
o povo? 

Como se tal não bastasse, os mesmos irânicos Ministros dão ao 
caso do Banco Económico a solução escandalosa que em outros tem
poS teria posto por terra os seus agentes e· que agora não chega a ferir 
a sensibilidade do Chefe do Governo, responsá.vd pelo que ocorre no 
Governo e especialmente no que concerne a composições em que es~ 
tão envolvidos Ministros de Estado. 

DISTRIBUIR A INFELICIDADE 

Para que se não diga, Sr. Presidente, que a Oposição malquer o 
Governo, ou é por demais severa no julgá-lo ou desconhece suas 
generosas intenções, socorrer-me-ei de um de seus integrantes mais 
conspícuos, se é que, num colégio de conspicuidades, não chegue a 
configurar injustiça dar preferência a um, dentre tantos. 

Contudo, a felicidade com que se houve o Sr. Ângelo Calmon 
de Sá na formulação da política governamental, a íncomparável 
transparência da frase, de inexcedível brevidade, com que a resumiu, 
o momento singular em que a enunciou. faz com que ele leve a palma 
da primazia e ninguém lha conteste. ._, 

Foi na véspera do Ano Novo. 
Conhecedor dos segredos governamentais, anunciou que a 

preocupação do governo, 

"é destribuir equitativamente a infelicidade" (JB, 31~12~ 
77). 

O autor dessa sentença lapidar, que lembra uma inscriçã.o 
romana, foi presidente do Banco do Brasil e é -Mínistro da Indústria 
e do Comércio. É pessoa de largos cabedais, bastante lembrar que 
disputou com o Bradesco 3. aquisição do centenâdo Banco da Bahia. 
Não ê segredo que tem o domínio do Banco Econômico. Pois coube 
ao Sr. Ângelo Calmon de Sá anunciar, na véspera do Ano Novo, que 
a preocupação do governo, 

.. é distribuir equitativamente a infelicidade." 

Com a Mensagem presidencial silencia quanto à fórmula para 
operar a distribuição equitativa da infelicidade, poder~se-ia indagar 
qual terá sido a quota de infelicidade reservada ao Sr. Calmon de Sá. 

O que se sabia, e o que a imprensa veio a ~onfirmar integralmen
te, é que prevaleceu a solução alvitrada pelo Ministro da Fazenda, 
colega do Ministro da Indústria e do Comércio, para o caso dos che
ques administrativos (sic) do Banco Econômico, grã"Ças à qual o 
Banco Central, sem correção monetária e ao JUro de 12% ao ano, 
com um prazo de 24 meses, entraria com 200 -milhões de cruzeiros 
para que as instituições financeiras envolvidas na brincadeira, 
aplicassem à taxa do mercado esses 200 milhões, para, ao cabo de 
dois anos, pagarem o Banco Central com o dinheiro do Banco 
Central!!! 

Esta parece ter sido a quota de infelicidade que o Sr. Mârio 
Henrique Simonsen, Ministro da Fazenda- e banqueiro, reservou 
para o Sr. Ângelo Calmon de Sã, banqueiro e Ministro da Indústria e 
do Comércio. 

E graças a esse expediente houve desistência das ações 
ajuizadas, de modo que ficou afastada a hipótese de uma sentença 
condenatória contra o Banco Económico. 

Enquanto isso, o movimento contra- a carCstia ·iniciado em São 
Pauto provoca ironias ministeriais. 

E numa questão dessas, em que é beneficiário um Ministro de 
Estado, por decisão de outro Ministro de Estado, à custa do dinheiro 
de todos, o Presidente da República não vê um caso de malversação 
de dinheiros públicos e enriquecimento ilícit_o, como sustentou em 
editorial, o Jornal da Tarde? 

_ Terâ sido para isso que foi feita a Revolu.;à.:>? Se isso ocorresse 
antes de 64, até as pedras das ruas se levantariam. 

POLITICA SALARIAL 

Veja~se outro aspecto dessa realidade que descabe no espartilho 
do AI-5. 

Aí estão os dirigentes sindicais de S. Paulo a repudiar pública e 
fonnalmente a política salarial, que submete o trabalhador à.o regime 
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compulsório de aceitar os percentuais de aumento determinados pelo 
governo. Percentuais que perderam a credibilidade, e cuja arti~ 
ficíosidade foi reconhecida pelo próprio Ministro da Fazenda, em do~ 
cumentos que se tornaram püblicos (Gazeta Mercantil 10~8~77) e 
hoje são conhecidos na integra (Nota s_obre os índices do custo de 
vida e Nota sobre o problema inflacionârio em 1974). 

O fato ê que sindicatos paulistas decidiram nã.o participar os 
dissfdios coletivos para obtençã.o de reajuste salarial, mas discutir 
diretarnente com as entidades patronais, sem a interveniência de 
órgão do Ministério do Trabalho, para não compactuar, leio o Presi~ 
dente do Sindicato dos Metarlúrgicos de São Bernardo, Luiz Inácio 
da _Silva, para "não mais compactuar com a farsa das negociações 
para o reajuste .salarial, cujo objetivo final é dar legitimidade a um 
índice de reajuste arbitrariamente fixado pelo Governo, com base em 
fatores que nem ao menos sabemos como são conseguidos" (JB, 
13-3-78,Jornal da Tarde, 15-3-78). 

Aliás, de uma feita, o Presidente do Banco Central jurava que 
"neste caso" - aludindo a determinada questão - não houvera 
manipulação de dados (Gazeta Mercantil 2-9-77), enquanto ex
Ministro da Fazenda, diante do reconhecimento oficial da manipula~ 
ção de dados ao tempo em que fora Ministro, se permitia pilheriar 
aludindo a mera "confusão semântica". 

O fato é que estudos procedidos pelo Departamento Intersindi~ 
cal de EstatísticaS e Estudos Sociais e Êi::onômicos, DIEESE, 
haveriam de revelar essa manipulação de números oficiais, aliás; vol~ 
to a dizer, reconhecida em documento de responsabilidade do Minis
tro da Fazenda em relação à gestão anterior, o mesmo Ministro da 
Fazenda que, no anã passado, determinou a modificação da fórmula 
usada para fixar as variações do custo de vida, fato sem precedentes 
na história da Fundação Getúlio Vargas. 

ESTUDANTES, AGRICULTORES, EMPRESÁRIOS 

Se os estudantes, em manifesto, proclamam "não podemos 
aceitar um regime que precisa do silêncio da maioria para ouvir as 
decisões dos que mandam", a Confederação Nacional de Agricul~ 
tura reclama o fim dos atas de execução, o retorno imediato e pleno 
da democracia e das garantias individuais, a restauração do habeas 
corpus e de eleições diretas enquanto os publicitários clamam pelo 
"estudo direto" e empresários deixaram de endeusar o situacionismo. 

PEDAGOGIA POLICIAL 

Enquanto isso, servindo-se da prisão, a policia, que desconfia de 
Piaget, se presume habilít!ldi a jUlgar escolas pedagógicas. O seques~ 
tro de pessoas não é esclarecido, nem o atentado à ABI, por exem~ 
plo. Contudo, Secretário de Estado do Paraná faz praç8 do seu desa~ 
preço à lei e proclama que .. comandaria um seq-uestro para o bem da 
segurança", como se pudesse haver segurança à margem e contra a 
lei, e desse modo avaliza a ação ilicita do terrorismo. 

Não há quem não sinta, salvo determinadas autoridades, que a 
segurança do Estado não pode basear-se na insegurança dos cida
dãos; como adverte Cels_o Lafer, onde a segurança do Estado é abso
luta, torna~se absoluta a insegurança da sociedade civil. 

ANISTIA 

Dia mais, dia menos, Sr. Presidente, será concedida anistia àque
les que foram punidos sem processo e sem julgamento. Homens de 
reputação ilibada - não há quem o ignore- foram atingidOs nos 
seus direitos por atOs ae arbítrio; como essas pessoas podem ficar 
indefinidamente chumbados a uma condenação que contraria todos 
os princípios que a hUmanidade acumulou, condenação que come
çou por dez anos e se converteu em vitaHcia? 

Contra a anistia há mais preconceitõs do que convicções. Como 
na véspera do Natal advertia uma das nossas folhas mais autoriza~ 
das, "só o preconceito pode transformar a noção da anistia num con~ 
ceita revanchista. Pelo contrário, ela não é conquista de quem a rece~ 
be, mas dâdiva de quem a concede. Tanto entre os que podem vir a 
recebê~la quanto entre os que podem vir a dâ~la, sempre há aqueles 

que vêem no ato de magnanimidade uma demonstração de fraqueza. 
Esse Preconceito fica desmentido pela evidência de que nenhum Po
der, ao anistiar, se enfraqueceu pela medida" (JB, 24-XII-77). 

Queiram ou não os profissionais do poder e seus sequazes, a 
questão da anistia está ajuizada no foro da consciência nacional; ela 
está nas ruas e na imprensa, na linguagem dos prelados _e n~ voz da 
Oposição; militares ilustres, oficiais-generais, o Prt!sidente da OAB, 
como o Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, ali~ 
nham~se entre seus defensores. Os expedientes dil:itórios podem atra· 
sá-la, mas não podem impedi-la e ignorá~ la seria marca de desastrosa 
miopia, como pondera Rayrnundo Faoro, o ilustre Presidente do 
Conselho Federal da OAB (JB, 16-JV-78). 

TARCISIO 

Haveria grave omissão se uma referência deixasse de ser feita ao 
setor militar, apresentando como monolítico na sua ligação com a 
Sítuação dominante, a ponto de-Se confundi!em, como se instituições 
nacionais e permanentes pudessem identificar-se com situações 
governamentais, contingentes e transitórias. 

A entrevista do Tenente-Coronel Tarcfsio Ferreira soou como 
clarim em meio à noite. Façam-se as ressalvas que quiserem aos seus 
conceitos; oponham-se-lhe as restrições que entenderem. O que ele 
disse, e muito do que ele disse é incontestável, alertou a Nação para 
os sentimentos democráticos historicamente aninhados rio cOração e 
na alma do soldado brasileiro. 

O Tenente-Coronel Tarcísio foi preso por alguns dias. A prisão 
terá sido ordenada em função de regulamentos militares, mas nin
guém ignora que além dos regulamentos hâ outr[:l realidade, resu~ 
rhida por D. Paulo Evaristo Arns: as opiniões do Coronel Tarcísio 
''refletem os sentimentos da maioria da Nação", motivo por que ua 
prisão não o desonra", (JB, 15-111~78). 

OUTROS INDICIOS 

Entre tantos indícios do mal nacional, e me limitei a enuncia~ 
apenas alguns, variados e distintos, a revelar os sentimentos ãtuais 
do povo brasileiro, a despeito de comprimido pela armadura de ferro 
nele afivelada, é claro que seria imperdoâvel se silen9iasse quanto ao 
setor po"!ítico. Neste, não havia mister de mencionar o papel constan~ 
te, paciente e heróico da Oposíção, tanto mais vigorosa e altiva, 
quanto mais espesinhada e golpeada, contra a qual foi concebido o 
monstruoso pacote de abril e cujos serviças ao país nunca serão por 
demais exaltados. 

Mas o que nesta altura cabe salientar é que até no partido oficial 
começam a surgir vozes de inconformismo, vozes que -causam 
escând-alo e provocam estigmas, quando se limitam a reivindicar, 
apenas e tão-somente, a observância do programa partidário, em vez 
da submissão pura e simples aos caprichos do poder e aos abusos do 
arbítrio. 

E se ainda agora a grande maioria do partido oficial deserta do 
plenário quando fala o Senador Teotônio Vilela a mutação começa a 
operar-se. 

VOZ DE MINAS 

Eu era estudante, quando aparecet,~ um livro, nem pequeno, nem 
grande, impressão limpa, bom papel: "Voz de Minas". Mais uma a 
enriquecer a copiosa bibliografia de Alceu Amoroso Lima, que, 
ainda hoje, sejam dadas graças a Deus, fulgura na limpidez cristalina 
do seu estilo, na firmeza tranquila de sua coragem, na jovialidade de 
sua inteligência, aberta à verdade, ao bem e ao belo. Liwo àquele tem~ 
po. Mas foi necessário que mais de trinta anos decorressem para que 
eu pudesse verificar a agudeza de uma observação, que me parecera 
duvidosa, senão meramente amável. 

A certa altura desse livro jã antigo, mas não velho, Alceu, ou 
Tristão de Athayde, afirma que .. o mineiro ê mais moço quando 
velho do que quando moço .... Minas é a terra dos homens progressi
vamente remoçados, à medida que se aproximam da velhice" ("Voz 
de Minas", 1946, 29 edição, pág. 87). 
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Esta ob_s_ervação do notável homem de letras, a quem presto 
homenagem pelo que tem feito em favor do Brasil, decênios a fio, e 
agora mais do que em qualquer tempo, parece extraída de artigo que 
hoje escrevesse sobre o Sr. Magalhães Pinto e o papel histórico que 
estã a desempenhar. 

Em plena maturidade, mais próximo da velhice que da juventu
de, estã progressivamente remoçado, a encarnar papel que só um 
espírito moço é capaz de em palmar, desligando-se vigorosamente de 
um passado decrépito, para ligar-se resolutamente a um futuro pro
missor. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo soar a 
campainha.) - A Presidência pede ao nobre orador que conclua Q 

seu discurso. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Encerrarei logo 
a seguir, Sr. Presidente, e agradeço a sua advertência. 

O Governo não teve ouvidos para ouvi-lo. Teve-OS 6 povo. Para 
ouvi-lo e entendê-lo. E para aplaudi-lo. Ainda assim, e depois disso, 
o Governo não foi capaz de entender o quanto significa o gesto do 
Senador mineiro e o porque do interesse por ele despertado em toda 
parte. 

Deputado, Secretário de Estado, Presidente de Partido, Gover
nador, Ministro e Chanceler da República, Senador e Presidente do 
Senado, notoriamente moderado e conciliador, mas sem que a mode
ração lhe impeça de tomar decisões viris e quando necess-ário arrisca
das, como no Manifesto Mineiro e em Março de 64, a iniciativa do 
Senador Magalhães Pinto haverá de ser entendida apenas na vulgari
dade de uma "ambição", como pareceu à clarividência do Partido 
oficial, em nota que teve a chancela do Palâcio. 

Se a ARENA, até aqui, lembrava certas ordens religiosas, que se 
não fez voto de castidade, nem de pobreza, parece ter feito voto de 
obediência, com inesgotável vocação para aceitar, aprovar e defen
der quanto viesse do governo (e essa ainda agora era a queixa do vice
Líder Herbert Levy em discurso proferido na Câmara dos Depu
tados), no seu seio se ouviu e se fez ouvir fora dele a voz do Sr. 
Magalhães Pinto, quebrando uma placidez que já cansava. -

O fato não vale sequer como advertência e advertência 
significativa, vinda de quem vem? 

Não precisaria dizer ao ilustre Sr. Magalhães Pinto que a Nação 
inteira tem-no sob os olhos e espera o que estâ por vir de sua ação, 
tantas vezes feliz em momentos incertos. E não esquece, ant"es rCiem
bra, o que das Minas Gerais escreveu Guimarães Rosa, eril- palavras 
que martelam na sua cadência: 

•• ... sendo a vez, sendo a hora, entende, atende, toma ten
to, avança, peleja e faz." 

Nada disso, poréM, roça a sensibilidade oficial, que continua 
indiferente aos anseios, inquietações e inconformismo das popula
ções; bem ao contrário, o sumo poder vai praticando em público e 
raso o formidâvel esbulho aos direitos populares e distribuindo entre 
os amigos da casa, como objetos de pequenos valor, em codicilo, 
Governos, Estados e senatorias. 

PALIATIVOS JÁ NÃO BASTAM 

O País ainda não tinha recebido õ golpe do pacote, os Estados 
não haviam recebido o golpe das nomeações de Governadores, o 
Senado não havia recebido o golpe dos biônicos, e o Sr. Afonso 
Annos deixava escapar estas palavras: "não se pode dizer que seja 
um livro otirnista - o otimismo do cultor do Direito Público seria, 
hoje, no Brasil, demonstração de ingenuidade, malícia ou patetice". 

Isto antes do pacote e dos seus frutos. 
Por maior que seja a boa vontade, não há como ocultar a dura 

realidade, a reclamar, mais do que em qualquer tempo, uma ampla e 
leal conversação politica, que não pode ser confundida com cochi
chos. 

Saibam os poderosos, o presente vai empurrando a porta do 
futuro. A Nação não se contenta mais com paliativos. 

Aqui fica a mensagem da Oposição. Ela se dirige à Nação e ao 
Governo. 

Se o pacote acordou energias adormecidas, convergindo·a~ para 
a repulsa de quanto ele representava, o espetáculo atual de so_berano 
desrespeito aos Estados, e esbulho aos direitos do povo brasileiro, 
prenuncia um fim de ciclo. 

O ritual com que isso se faz, a ingênua alegria de uns, o lacrime
jar de outros, uns porque foram contemplados pela imperial munifi
cência, outros por se sentirem preteridos, ilustram o nível a que che
gou a degeneração institucional, catorze anos depois do Movimento 
de 64, inteiramente desvirtuado nos seus compromissos e finalidades. 

Ainda ontem a Oposição advertia o poder todo poderoso dizem
do e redizendo - já é tarde, mas ainda é tempo; tanto as COÜias 
mudaram em período tão breve, que hoje, quíçâ, devesse dizer, para 
ainda uma vez adVertir: jâ é tarde, talvez ainda seja tempo. (Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Líder Eurico Rezende, por cessão do Sr. Senador Braga 
Júnior. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Tem havido sempre, nos pronunciamentos sucessivos do Sr. 
Senador Paulo Brossard, um tom de advertência, convivendo com 
uma conotação de profecia, alegando S. Ex• que "é tarde, mas que 
ainda é tempo". 

Realmente, terá ainda S. Ex• muita oportunidade para reconsi
derar o seu pessimismo, ora apenas literârio e algumas vezes la
mentavelmente predatório. 

Erige-se, assim, S. Ex•, na figura do profeta; não de um profeta 
que tenha a eternidade do inquilinato da Bíblia, mas do profeta que 
está a viver a transitoriedade de uma novela de televisão que anda 
por aí. 

Muito em breve, S. Ex•, tendo em vista o_ compromisso da 
Revolução de 1964, tomarâ conhecimento das formulações reformis
tas, c-om vistas à melhoria de nossas condições institucionais e que es
tão sendo objeto do recolhimento de dados. sugestões e alternativas, 
para depois se constituírem num relatório disciplinado e substancio
so; e, finalmente, do exame do eminente Presidente Ernesto Oeisel, 
antes da sua remessa, em termos de projetas de emendas constitucio
nais, ao Congresso NacionaL 

Não tenha, portanto,S. Ex•, a vaidade de ser um profeta bíbli
co, porque os pfóximos tempos que estão pãia chegar, e o futuro está 
bem próximo, farão com que S. Ex• tenha que buscar outros temas 
para acionar os predicados e o brilho do seu talento nesta Casa. 

Quero, Sr. Presidente, fazer uma anâlise da parte politica do no
vo capítulo dos pronunciamentos do ilustre Líder do Movimento 
Democrático Brasileiro. 

Em primeiro lugar, deveria eStar atento ao espírito de S. Ex• 
que o País vive, ainda, um processo revolucionârio, e uma revofUção, 
obviamente, tem duas características fundamentais, inseparâveis, 
iridisSõciáveis e imprescindíV-eis: o controle e a intervenção. Sein 
esses dois mecanismos, nenhum movimento revolucionário subsiste, 
mormente no caso brasileiro, num País vitimado por erros centenâ
rios, numa Nação que chegou, através da complacência e at~ mesmo 
da conivência do poder, a ter as suas portas escancaradas para a 
expansão de ideologias de exportação, incompatíveis com-os valores 
éticos do mundo ocidental. Uma Revolução, que não pode ser 
comparada com uma quartelada, tem uma missão a cumprir. E o 
tempo decorrido não pode, absolutamente, servir de motivos a 
inquietações, a desesperanças e a descrenças. 

FalouL ali, o homem público que abandonou os ideais da 
Revolução. Discursou o parlamentar que desertou do Movimento de 
1964, negando, à certa altura da sua vida pública, a sua 09laboração, 
:a Sl!.a ajuda e, o que é profundamente paradoxal, esse homem que 
assim procedeu manifestou, quando Deputado, Líder do Partido 
Libertador, este conceito que estâ esculpido indelevelmente. nos ana"is 
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da gloriosa Assembléia gaúcha: "Percamos a mania de querei !evolu
ções com legalidade". S. Ex• afirmou isto. Com isto, não concordou 
um Presidente revolucionário sequer, porque todos eles procuram 
conciliar a ordem revolucionária com _os seus de..<~fgnios reformistas e 
mo_ralizadores, com a legalidade indispensável à manutenção do re
gime democrático, mesmo com restrições meramente conjunturais e, 
por isso mesmo, transitórias. 

Dizia S. Ex•, naquela época, reclamando mais ação revolu
cionária e nenhuma legalidade: "A Revolução ainda não chegou no 
Rio Grande do Sul". São conceitos que, se adotados, estariam im
plantando no Brasil um regime ditatorial, quando, em nenhum 
momento passou pelo pensamento e pela consciência dos líderes re
volucionários implantar um regime ditatorial neste País. 

Daí por que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se não estivés
semos ainda num processo revolucionário, se o Brasiljâ tivesse alcan
çado a plenitude do seu estado de direito, os conCeitos ali emitidos 
pelo ilustre Senador Paulo Brossard teriam, evidentemente, obvia
mente, a sua razão de ser. 

Vejamos, então, alguns pontos que pudemos anotar do seu 
arrazoado: 

"Ultimada a cerimônia de escolha, pela Convenção, dos 
candidatos já designadOs pelO -General Geisel, cOmeçou a tra
gi~cômica cena da escolha dos Governadores". 

Realmente, a indicação dos Governadores, a partir do advento 
da Revolução, vem se dando dentro daquelas características por 
mim mencionadas inicialmente. A Revolução não pode prescindir, 
para alcançar os seus objetivos, nem do cOntrole, nem da interven
ção. Mas, apesar de dispor desses meios, o Prisidente Ernesto Geisel 
vem procurando conciliar o exercício do seu poder revolucionário 
com o seu exercício de Líder mâximo da ARENA e, mais ainda, de 
Presidente da República, que tem procurado nesse processo sucessó
rio o cuidado de ouvir as lideranças autênticas e mais expressivas de 
todos os Estados, dentro, obviamente, de várias dificuldades, mas 
buscando, como muito bem sentenciou o eminente Ministro João 
Baptista Figueiredo, o máximo de consenso com o mínimo de di
vergência. 

A Imprensa - toda ela - diariamente, noticia providências 
partidas do Presidente Ernesto GeiSel e do Presidente· do nosso 
Partido, que tem participado ativamente do processo; medidâs, 
providências, iniciativas, buscando a pesquisa, a informação, o 
subsidio, o esclarecimento. E, de outra parte, lfderes de todos os 
Estados têm sido convocados à Direção Nacional do Partido e ao 
próprio Palácio do Planalto, visando a escolha de_ um denominador 
comum para as opções quanto ao problema sucessório. -

Ora, se estivéssemOs num regime plenamente revolucionário -
e a regra geral dos regimes plenamente revolucionários é- fechar 
Parlamento, é virar as costas para os políticos - não teríamos eSta 
conciliação -de interesses entre o princípio de controle revolucionário 
e o respeito à atividade política em nossos Estados. 

Quanto à escolha do eminente General Joílo Baptista 
Figueiredo, ela obedeceu realmente à indicação do Presidente 
Ernesto Geisel, que, por estar no ápice da pirâmide das informações 
e por dispor de recursos para a avaliação quanto a candidatos que no 
momento melhor poderiam consultar aos interesses da Revolução e 
aos interesses do País, que se confudem, o Presidente Ernesto Geisel, 
com o senso profundo de cumprimento do dever, indicou o nome do 
ilustre Chefe do Serviço Nacional de Informações, homem que com 
ele convive, numa convivência de serviço permanente, e que por isso 
mesmo estâ profundamente familiarizado com os interesses na
cionais, além de ser intérprete fiel dos ideais revolucionários. 

A Comissão Executiva Nacional da ARENA, por unanimidade. 
apoiou a escolha, o Diretório Nacional procedeu de igual maneira e 
a Convenção Nacional, em escrutinio secreto, consagrou ã. escolha. 

Noutro ponto, referindo~se à indicação dos Governadores -
sublinha S. Ex• -, "eles foram, estão serido e serão escolhidos 
exclusivamente pelo planalto". 

1:. inexata a afirmativa. Afora a prerrogativã- de ordem revolu
cionária de que ainda está investido o Presidente Ernesto Geisel, 
S. Ex• tent procurado -como disse- em decisões dessa natureza, 
auscultar plenamente as lideranças estaduais. Naturalmente que é 
um trabalho dificil. Política é uma arte polémica. As dificuldades 
surgem por este processo, como surgiriam fatalmente tambE:m por 
outro processo qualquer. Mas, ninguém pode negar que o Presi
dente Ernesto Geisel tem procurado se assessorar com a Direção 
Nacional da ARENA e, além disso, com as lideranças autênticas de 
todos os Estados e com a _colaboraç_ão preciosa do Ministro João 
Baptista Figueiredo que, hã muitOs--meses, recebe em seu gabinete 
aqueles líderes que com ele desejam conversar sobre as sucessões nos 
Estados. 

Ora, Sr. Presidente, o processo não é diferente do processo tradi· 
cional das convenções. Eu participeí de vãrias convenções parti· 
dárias para escolha de candidatos a Governador pelo meu Estado e 
asssisti a várias convenções para escolha de candidato à Presidência 
da República pelo meu Partido. Não tenho notícias,- pode ser que 
tenha havido exceções - não me consta que se deixou a sOlução 
desse problema para o dia das Convenções. A regra geral no Brasil, 
tradicionalmente, tem sido esta: as lideranças se entendem, porque 
elas refletem, obviamente, as opiniões de todas as comunidades in
terioranas e, via de regra, vai um candidato apenas para a Con
venção. 

Não nego, Sr. Presidente, que o processo atual é diferente, mas 
tem que ser, porque estamos ainda num processo revolucionário e 
seria profundamente injurioso que se negasse a participação do 
Chefe Supremo da Revolução no encaminhamento desse problema. 

Há uma preocupação, Sr. Presidente, com relação ao processo 
de escolha e não se presta muito atenção ao resultado da escolha. Até 
aqui, - retirado obviamente o meu nome, - ouvida as lideranças 
estaduais, feitas as avaliações, colhidas as informações, com a parti
cipação, repito, do Presidente de honra do nosso Partido, do Presi· 
dente Executivo da ARENA, escolhidos: Ney Braga para o Paranã, 
Marco Maciel para Pernambuco, Augusto Franco para Sergipe, 
Amaral de Souza para o Rio Grande so Sul, José Lindoso para o 
Amazonas, Antonio Carlos Magalhães para a Bahia, Lucldio 
Portella para o Piauí, Virgilio Távora para o ·cearâ, Joaquim 
Macedo para o Acre, Ary Valadão para Goiás, Lavoisier Maia para 
o.Rio Grande do Norte. 

Verifica-se, então, Sr. Presidente, pela imagem desses candi
datos, que o trabalho de articulação do Planalto, da Direção 
Suprema da ARENA, com as Líderanças Estaduais, produziu uma 
escolha que não desmerece a vida pública brasileira, porque reflete a 
existência de uma equipe de homens capazes de levar a bom termo o 
cumprimento dos seus deveres poUticos e do seu desempenho 
administrativo. 

Adiante, diz S. Ex•: 

.. Em 74 houve um cerimonial. O então Presidente da 
ARENA esbaforiu-se, andando pelos Estados atrás do 
"consenso", ainda que o "consenso" importasse às vezes na 
prévia exclusão do nome preferidO, notoriamente preferido. 
Em 78 nem isso. Tudo se passou aqui e daqui não saiU. O Dr. 
Francelina não repetiu a maratona de seu antecessor na 
Presidência da ARENA. Se num momento foi dito que as 
convenções estaduais seriam livres em suas escolhas, logo fi
cou claro, definitivo e irrecorrível que a escolha seria feita 
aqui e só aqui. O papel das convenções serâ o de aprovar a 
escolha do Planalto e nada mais." 

Tivemos, Sr. Presidente, em 1974, a missão Portella, que 
cumpriu toda a tarefa que recebeu, percorreu todo a· Pafs, auscultou 
todas as lideranças e assessorou o Senhor Presidente da Reptíblica. 
E, agora, o processo de consulta prevaleceu também. Todos nós, que 
representamos os nossos Estados, quer em termos de Deputados, 
quer em termos de Senadores, toda a imprensa, temos presenciado 
uma movimentação ínusitada noS Estados, através de reuniões, em 
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busca de opções que lhe pareçam as mais favorâveis e, em con
trapartida, o trabalho de exame sereno e percuciente da parte de 
altos assessores do Presidente de Honra do nosso Partido, entre os 
quais o Deputado Francelina Pereira, que tem sido incansável, atê' 
altas horas da noite, nesse trabalho de coordenação em busca da uni
dade da ARENA, com vista à vitória eleitoral deste ano. 

Em outro ponto, S. Ex• diz: 

"Deixando de ser "o primeiro magistrado da Nação", 
decretando, num exclusivismo odioso, a interdição de 
milhões e milhões de brasileiros, lavrando a separação entre 
irmãos, que nenhum brasileiro tem o direito de fazer, tudo pa
ra assegurar a permanência no poder de uma facção, que no 
poder não se conservaria pelo voto popular." 

Em primeiro lugar, tem sido inatacável a condição de Primeiro 
Magistrado da Nação e o Presidente Geisel tem sido e, mais do que 
isto, nele jã despontou, pelo reconhecimento e pelo louvor interna
cionais, a figura do estadista. E, quando o Sr. Senador Paulo Bros
sard afirma que esse poder não se conservaria pelo voto popular, está 
sendo atacado novamente por um lamentável surto de pas
sionalismo. A RENA é maioria no Congresso Nacional, é maioria 
na quase totalidade das Assembléias Legislativas e as eleições muni
ciPais de t976 disseram claramente que a ARENA estâ s·epàrada 'do 
MDB por cerca de seis milhões de eleitores. 

De que autoridade pode se revestir essa afirmativa, no sentido 
de que o poder estâ sendo exercido contra a vontade popular? 

E acrescenta, citando um autor desconhecido: 

"CRESCENTE DESCRi::DITO DO PODER" 

"As palavras não são minhas, mas eu as adoto. E indago 
se ninguém vê, se ninguém sente, se ninguém reconhece esse 
fenômeno fatal e se ninguém pressente e antevê o que dai 
possa suceder." 

Jâ disse, aqui, que o propósito do Sr. Senador Paulo Brossard é 
querer desmoralizar o princípio da autoridade, querer criar uma 
imagem depreciativa para o Poder, diante da opinião pública e, as
sim, servir a desígnios evidentemente inconfessáveis. Trata-se de um 
trecho do seu discurso que merece a mais profunda repulsa, porque 
não se coaduna com a prudência do Líder, não revela compromisso 
com a ordem, porque estâ cheio de insinuações evidentemente deleté
rias e, por isso mesmo, contrárias ao interesse nacional. 

Mas S. Ex• foi infeliz duas vezes: primeiro, porque voltou a 
prestar um serviço a quem está descompromissad_o_ com o Brasil. 
Esse conceito, S. Ex• deve ter manifestado para aquela minoria 
emedebista que existe no Partido e que já teria tentado lciVã:r este País 
a descaminhos perigosos, não fosse o fato, altamente auspicioso, 
constatado, de que a maioria esmagadora da nobre Oposição deseja 
soluções naturais para os problemas da atualidade brasileira. Mas 
foi infeliz, também, ao concordar com o alegado crescente descrédito 
do Poder. 

Ainda há poucos dias, Sr, Presidente, Srs. Senadores, o Sr. 
Senador Paulo Brossard deve ter lido - tenho certeza que leu, por
que S. Ex~ tem um contrato mental com o Lux Jornal: seus discursos 
estão empanturrados de citações jornalísticas - que foi feita uma 
pesquisa recentemente, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e essa pes~ 
quisa foi favorâvel à imagem do Governo do Presidente Ernesto 
Geisel. Esse noticiário S. Ex• não trouxe para seu pronunciamento 
porque, obviamente, não lhe era conveniente. 

E aqui vem um disparate que, partido de uma oratória imperial, 
é imperdoável. Diz S. Ex.': 

"Mas, bem ao contrário, o General Geisel é a mais 
robusta encarnação_ do poder pessoal em toda a História do 
País." 

O Sr. Senador Paulo Brossard tem o desplante, a desenvoltura, 
para não dizer a leviandade, de dizer isso, Sr. Presidente, em pleno 
Congresso Nacional: 

.. 0 General Geisel é a mais robusta encarnação do po~ 
der pessoal em toda a História do P<l.is." 

Isso reflete não o grau de paixão política, isso jã coloca o ódio 
esclerosado na pauta dos nossos debates e joga como lixo indesejá
vel, obviamente, nos Anais da Casa, uma inverdade. Ninguém que 
não tenha ódio no coração pode fazer uma afirmativa desse tipo: 

"O General Geísel é a mais robusta encarnação do po
der pessoal em toda História do País." 

E prossegue dando superlativos ao absurdo: 

"Em relação a ele, Pedro I, Washington Luiz e Getúlio 
Vargas, em matéria de autoritarismo, não passariam de crian· 
ças em idade escolar." 

Se isto não fosse dito por um homem que sabemos possuidor de 
boa saúde física e mental, nós diríamos que ê um conceito, uma 
apreciação partida de um demente. 

O General Geisel, segundo ele, superou Getúlio Vargas em 
matéria de autoritarismo. 

Ora, Sr. Presidente, a mais completa história de autoritarismo 
neste País, que todas as gerações aqui conheceram foi, precisamente, 
a do Presidente Getúlio Vargas, com o Estado Novo, em que não fi
cou pedra sobre pedra, em que o Congresso, as Assembl~as Legisla
tivas e as Câmaras Municipais foram fechadas e foram nomeados 
interventores para todos os Estados e Municípios. 

Qufl.ndo se quer caracterizar um regime abominável, no Pais, 
nossas gerações, aqui, tomam como exemplo o Estado Novo, a·gran· 
de noite do Estado Novo, os porões do Estado Novo, as violências 
do Estado Novo que, não se contentou em suprimir tudo que havia 
de democracia neste País. Promoveu-se_ o exílio. Nós temos, hoje, 
brasileiros que não foram exilados; asilaram~se, deixaram o País. Na 
ditadura do chamado Estado Novo dezenas e dezenas de brasileiros 
foram exilados. A Polícia foi às suas residênCias, levando-os para o 
tombadilho de navios. 

E vem o nobre Senador Paulo Brossard, do alto do seu ódio pes~ 
soai ao Presidente Ernesto Geisel, e diz que o atual Presidente da 
República superou Getúlio Vargas, quando a Revolução tem pro~ 
curado manter a ordem revolucionária e a ordem legal convivendo, 
com o Congresso funcionando, com a liberdade de imprensa, vale di
zer; o debate democrático é livre em todo o País. Não se pode negar a 
incidência de restrições. 

Revolução brasileira não teve sfmile, creio, em nenhuma outra 
revolução ocorrida na América Latina. Todas elas fecharam os Pode
res Judiciãrio e Legislativo. AqUi, a Revolução procurou preservar 
as nossas instituições representativas. Daí por que este conceito só 
pode ser colocado na conta-corrente- teria até difiCuldade de defi~ 
nir, porque S. Ex~ não está presente, senão diria outra coisa- do 
ódio que não cansa, Sr. Presidente, daquela vaidade que teve o 
Sr. Senador Paulo Brossard quando, há alguns meses, houve vârias 
manifestações i:'eivindica-rido reformas liberalizantes e que muitos ele--
mentos da Oposição achavam que o Governo estaVa enfraqUecido. 
S. Ex•, em função da sua vaidade, acreditando até mesmo na queda 
do Governo desejou que, quando esse impossível se verificasse, fosse 
S. Ex• o grande héroi nacional~ o Simon Bolivar, O Libertador
o homem que comandou um novo ciclo na História do Brasil! 

S. Ex'", num outro ponto, faz referência à pedagogia policial. 
Não fez referência àquela pedagogia policial que foi feita no terilpo 
em _que era Secretãrio de Segurança no Estado do Rio Grande do 
Sul, e que o Sr, Deputado Pedro Simon tanto recriminou e comba
teu com termos bem pesados. S. Ex• como que querendo enfocar 
uma matéria conceituai dando-lhe conotações gerais, cita a seguinte 
passagem: 

.. 0 Secretário de Segurança do_ Estado do Paraná faz 
praça do seu desapreço à Lei e proclama que .. comandaria 
um sequestro para o bem da segurança", como se pudesse ha
ver segurança à margem e contra a lei, e desse modo avaliza a 
ação ilícita do terronsmo." 
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Se o Secretário de Segurança-do EStadO-aO-Paraná iOalmente de-
clarou isso, foi infeliz e merece. ser recriminadO. Ma~ o que não é pos
sível, em gente séria, no Congresso Nacional, é tirar o exemplo de 
uma autoridade para classificar o comportamento, por inteiro, de 
um Governo. Profundamente lamentável, mas dá a medida exata do 
que eu disse: o ód10 que não cansa. 

Quanto à aniStia, S. Ex• a detende. O sentimento nacional tam
bém a defende. O sentimento nacional- a experiência e observação 
históricas revelam - nunca desejou a perenidade da puniçãO de cer
tos crimes. 

A questão é saber, Sr. Presidente, e isto estará oportunamente 
nas preocupações do Governo após as reformas que virão, quaf o me
canismo para o perdão e o esquecimento, se uma anistia parcial, para 
aqueles que não podem ser considerados verdadeiros bandidos, ou se 
revisões de punições, feitas ex officio, isto- é, pelo próprio Poder Re
volucionário. 

Mas, é assunto para se tratar na época oportuna, corria disse, 
após as reformas que virão, visando à reestruturação do nosso Esta
do de Direito. 

O que é lamentável aqui, Sr. Presidente, é que para não desagra
dar a um grupo de desatinados do Movimento Democfàtico- Brast
leiro, que quer a anistia ampla e irrc:stríta, S. Ex• falou apenas em 
anistia, e não a qualificou. 

A imprensa, já há muitos dias vem noticiando que a opinião do 
Sr. Senador Paulo Brossard, opinião louvâvel, é que a anistia não 
pode ser ampla e irrestrita, Mas, S. Ex• ficou com receio de desagra
dar aos seus companheiros de Partido e, por isto, diminuir, ao final 
do seu discurso, os abraços e os aplausos. Então, preferiu falar ape
nas em anistia, mas não teve a desenvoltura de, da tribuna, para os 
seus companheiros, reafirmar que não a- deseja, nem ampla, nem ir
restrita. 

Identifica-se, então, nesta parte, o oportunismo de S. Ex• com o 
desejo estratégico de não causar problemas nos arraiais mais agita
dos do seu Partido. Mas, de qualquer maneira, S. Ex• deverâ manter 
o seu ponto de vista contrário à anistia ampla e irrestrita. Acredite
mos mais nos jornais, que deram declarações de S. Ex•, e menos no 
discurso de S. Ex•. E_i_sso farâ bem à Nação. 

Por fim, Sr. Presidente, o Senador Magalhães Pinto foi louva
do. Realmente, trata-se de um dos homens públicos mais respeitáveis 
deste País. No Parlamento, no Governo de Minas, sempre na 
trincheira democrática, lutou denodadamente para a construção de 
um País digno de ser urna potência a serviço da paz e da humanidade. 

As razões políticas, que não me cabe aqui, agora, examinar, 
colocaram S. Ex,, ou nos colocaram, na condição de irmãos 
separados. 

Mas, não vejo muita autenticidade quando esse elogio parte do 
Movimento Democrático Brasíleiro. Hâ muita estratégia, mas tam
bém, há bastante fingimento, A estratégia é porque o nosso eminente 
e honrado colega estã numa posição de inconformisrno com a situa
ção dominante no País. Não cabe ao MDB expandir-se tanto nesses 
elogios, mormente num discurso em que o Senador Paulo Brossard 
classifica o processo de escolha do Presidente da República de uma 
farsa, porque o Senador Magalhães Pinto disse pela imprensa, e 
todos nós disso tomamos conhecimento que esperava Ser o candi
dato indicado pelo Presidente Ernesto Geisel. Logo, se S. Ex• tivesse 
sido indicado, o Senador Paulo Brossard, por certo, estaria, naquela 
tribuna, acusando o nosso eminente colega de ter sido locatârio de 
uma farsa. Portanto, voito a dizer: é um elogio em que convivem a 
estratégia política e o fingimento eufórico. 

E S. Ex~ dã ao capítulo - lembrem-se, porque é capaz até- de 
alguém se esquecer que o Senador Paulo Brossard é o Líder do MDB 
- ele dá ao capítulo, dedicado à louvação ao em_im:nte Senador 
Magalhães Pinto, o título "A voz de Minas". 

O MDB, para ser mais sincero, devia colocar ·• A voz e a caneta 
de Minas", porque o nosso ilustre colega foi co-autor do AI-5, e assi
nou, com a sua caneta obviamente, vârias punições, que julgou 
necessárias aos altos interesses da Revolução. Daí por que ao capítu-

lo referente à "Voz de Minas" acrescente-se, por emenda parlamen
tar, "a caneta de Minas". 

Mas, Sr. Presidente, devo dizer que, em virtude ... 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Faz soar a 
campainha, -

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sei que V. Ex• 
me advertirá de que somente disponho de cinco minutos. 

O SR. PRESrDENTE (Henrique de La Rocque) - S 
e"xatamentee o tempo restante para o féi'mino da sessão. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)...:.. Concluirei, Sr. 
Presidente, ao término da sessão. 

Vejam V. Ex•s a ironia do destino: várias vezes, nesta e na outra 
Casa, Líderes da ARENA tiveram que defender o enião Mlllistro 
Magalhães Pinto, co-autor do AI-5 e seu aplicador em punições 
contra elementos do Movimento Democrático Brasileiro, ou a 
outros cidadãos desvinculadOs de Partidos políticos, porque a 
Revolução não encarou, não discriminou. OCUpei várias vezes a 
tribuna, porque a pessoa mais atacada era justamente aquele a quem 
eles estranhavam era o autor do Manifesto dos Mineiros, era o maior 
democrata fazendo rolar cabeças. Então, eu, que defendi o eminente 
Senador Magalhães Pinto dessas ·crlticas severas, às vezes até 
insultuosas, deboc:hativas, eu e outros líderes, temos o_, direito, 
Sr. Presidente, de dizer que esta louvação ao eminente ex-Governa
dor de Minas Gerais, Chefe Civil da Revolução, e que por isso mere-
ce todo o nosso aplauso, todo o nosso reconhecimento, todo o nosso 
respeito, obedeceu a uma estratégia meramente política e no dorso 
de um fingimento completo. 

Mas Sr. Presidente, V. Ex-' diz que o meu tempo e o da sessão se 
eSvaem. Aproveito um: a frãse do Sr. Senador Paulo Brossard: "O pre
sente vai empurrando a porta do futurO"~ ~verdade, Sr. Presidente; 
para isso, o Presidente Ernesto Geisel estâ rompendo todas as barrei
ras, jã reconheceu, publicamente, que as condições de segurança do 
Pais se alteraram para melhor, e que os novos tempos permitem are
vogação das medidas de exceção. Daí por que devemos todos reco
nhecer este fato auspicioso, aplaudindo-o: a RevoJução atravessou 
todas as barreiras, e em breve oferecerâ ao País um Estado com nova 
feição, em que convivam os altos interesses do cidadão com os deve
res do Estado, fatores determinantes da ordem pública e da tranqUili
dade social, sem o que não haverá nenhum trabalho válido em favor 
desta Nação. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para 
a extraordinária das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convoca
da, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 22, de 
1978 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer nO? 174, de 1978), que autoriza a Prefeitura Municipal da 
Estância de Amparo (SP), a elevar em Cr$ 8.099.941,85 (oito mi
lhões, noventa e nove mil, novecentos e quarenta e um cruzeiros e 
oitenta e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob nO? 175,de 1978, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nO? 25, de 
1978 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 180, de t 978), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Sumaré (SP), a elevar em Cr$ 4.98:f.650,00 (quairo milhões, 
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novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros), o 
montante de sua dívica consolidada interna, tendo 

PARECER, sob n9 181, de 1978, da Comissão: 
- de Constitulçil.o e Justiça, pela constitucionalidade c juridici

dade. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Estã encer
rada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 18 horas e 30 minutos.) 

ATA DA 53~ SESSÃO, EM 25 DE ABRIL DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

EXTRAORDINÁRIA 

PRESIDJ!:NCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

ÀS IS HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Altevir L~al - Jos~ Guiomard- Braga Jíi
nior- Evandro Carreira- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jar
bas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Jo
sé Sarney- Fausto Castelo-Branco - Helvfdio Nunes - Petrónio 
Portella - Mauro Benevides - Virgflio Tâvora - Wilson Gon~ 
çalves - Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jess~ Freire - Milton 
Cabral- Cunha Lima- Marcos Freire- Arnon de Mello- Luiz 
Cavalcante- Teotónio Vilela- Augusto Franco - Gilvan Rocha 
- Lourival Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana - Ruy Santos
Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral 
Peixoto - Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim 
Farah- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Gustavo_ Capanema
Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto 

Lehmann - Benedito Ferreira- Lâzaro Barboza - Osires Teixeira 
- ItaHvio Coelho - MendeS-C3-riille - Saldanha Derzi - Accioly 
Filho - Leite Chaves - Mattos Leão - Lenoir Vargas - Otair Be
cker- Daniel Krieger- Paulo Brossard.- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serâ lido pelo Sr. 1'-Secretãrio. 
E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 71, DE 1978 

Altera a redação do art. 545, da Comolidaçio das Leis do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'il Dê-se ao art. 545, da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'il 5.452, de 1' de maio de 
1943, a seguínte redação: 

.. Art. 545. Os empregadores são obrigados a descontar 
na folha de pagamento de seus empregados, as contribuições 
por estes devidas ao sindicato, federação ou confederação, 
uma vez que tenham sido notificados por estes, salvo quanto 
à contribuição sindical, cujo desconto independe dessa 
formalidade. 

§ 19 Os descontos de que trata este artigo deverão ser 
previamente autorizados por assembléia de representantes da 
federação ou confederação. 

§ 29 O recolhimento, à entidade sindical beneficiária, do 
importe descontado deverâ ser feito at~ o OCCimo dia subse
quente ao do desconto, sob pena de incidência de correção 
monetâria e juros de mora de 10% (dez por cento) sobre o 
montante retido, sem prejuizo da multa prevista no art. 533 e 
das comunicações relativas à apropriação indébita." 

Art. 2'il Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçãO. 
Art. J'il Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustiflcaçio 

Em conformidade cqm a atual redação do art. 545, da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho, devem os empregadores, desde que 
autorizados pelos empregados, descontar na respectiva folha de 
pagamento as contribuições devidas ao sindicato, quando por este 
notificados, salvo quanto à contribuição sindical, cujo desconto 
independe dessa formalidade. 

Essa disposição, no entanto, tem demonstrado total ineficâcia 
para o atendimento das necessidades financeiras das entidades sindi
cais, devido ao total desinteresse dos empregadores em obter a 
autorização de cada empregado para o devido desconto em folha. 

O objetivo da medida ora preconizada, por conseguinte, é 
tornar o desconto compulsório, o que, irrecusavelmente, tornará 
mais efetiva a arrecada,ção em favor das entidades sindicais. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978. -Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI No 5.452, 
DE I• DE MAIO DE 1943 

CoD.!Iolldação das Leis do Trabalho. 

Art. 545. Os empregadores ficam obrigados _a descontar na fo
lha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles 
devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, 
Quando por este notificado, salvo quanto à çontribuição sindical, 
cujo desconto independe dessas formalidades. 

Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical bene'iicíâ
ria do importe descontado deverá ser feito até ·o _109 (décimo) dia su
bseqUente ao do desconto, sob pena de juros de mora no valor de 
10% (dez por cento) sobre o montante retido, sem prejuízo da multa 
prevista no art. 533 e das cominações penais relativas à apropriação 
indébita . 

o ••••••••••••• o o ••• o o ••••••• o •••••••••••••• -· ..... o •••••• o. 

• o ••• o •• o ••••••••••••••• o ••••••••••••••• o •••• 4-- ·- ·-·-~--:----·-

• o o o • o ••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••• - ••••• ,., __ _ 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislaçao 
Social e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)....;. O projeto que acaba de 
ser_ lido serâ publicado e remetido às comissões competentes, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 
22, de 1978 (apresentado pela Comissão de Economia conio 
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conclusão de seu Parecer n9 174, de 1978), que autoriza a 
Prefeitura Municipal da Estância de Amparo (SP) a elevar 
em CrS 8.099.941,85 (oito milhões, noventa e nove mil, no
vecentos e quarenta e um cruzeiros e oitenta e cinco centavos) 
o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n~' 175, de 1978, 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 queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 
25, de 1978 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 180, de 1978), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Sumaré (SP) a elevar em 
Cr$ 4.983.650,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e 
três mil, seiscentos e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua 
díívida consolidada interna, tendo 

PARECER, sob n~> 181, de 1978, 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 queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Josa Lindoso) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de Resolução n~>s 22 e 
25, de 1978, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que, 
nOs termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se 
não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1~>-Secretãrio. 
(Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 190, DE 1978 
Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resoluçio nl' 22, de 1978. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto ae Kesolução 
n• 22, de 1978, que autoriza a Prefeitura Municipal da Estância de 
Amparo (SP) a elevar em CrS 8.099.941,85 (oito milhões, noventa e 
nove mil, novecentos e quarenta e um cruzeiros e oitenta e cinco cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 1978. - Adalberto Sena, 
Presidente- Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi - Helvrdlo 
Nune$. 

ANEXO AO PARECER N• 190, DE 1978 

Redaçlo final do Projeto de Resoluçio n9 22, de 't978. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, --------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal da Estíincla de Amparo, 
Estado de São Paulo, a elevar em C.-5 8.099.941,85 ( olto mi
lhões, noventa e nove mll, novecentos e quarenta e um cruzeiros 
e oitenta e cinco centavos) o montante de sua d(vida consolida
da. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 111 b a Prefeitura Municipal da Estância de Amparo, 
Estado de São Paulo, nos termos do art. 21' da Resolução n9 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 8.099.941,85 (oito milhões, noventa e nove mil, novecentos e 
quarenta e um cruzeiros e oitenta e cinco centavos) o montante de 
sua dí.vida consolidada, a fim de que possa contratar um empr~ti
mo, de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura ur
bana nos conjuntos Habitacionais da CECAP e COHAB-Bandei
rante, naquela localidade, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

ção. 
Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-

PARECER N• 191, DE 1978 
Comissilo de Redaçio 

Redaçilo final do Projeto de Resolução nl' 25, de 1978. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n9 25, de 1978, que autoriza a Prefeitura Municipal de Sumara- SP 
-a elevar em Cr$ 4.983.650,00 (quatro milhões, novecentos e oiten
ta e três mil e seiscentos e cinqUenta çruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 1978. - Adalberto Sena, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Helvídlo Nunes - Dirceu 
Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N• 191, DE 1978 

Redaçilo final do Projeto de Resolução n9 25, de 1978. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, --------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO No ,DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sumaré, Estado de 
Silo Paulo, a elevar em Cr$ 4.983.650,00 (quatro milhões, no
vecentos e oitenta e três mU e seiscentos e cinqUenta cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l 9 t=: a Prefeitura Municipal de Sumaré, Estado de São 
Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 4.983.650,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil e 
seiscentos e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua divida consolida
da, a fim de que possa contratar um empréstimo, de igual valor, jun
to ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao 
financiamento de obras de infra-estrutura urbana no conjunto Habi
tacional da CECAP, naquela localidade, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica
ção. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- As redações finais lidas 
vão à publicação, 
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1'1~ 
Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N' !10, DE 1978 

. Nos termos . do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
d1spensa de pubhcação, para imediata discussão e votação da 
redação final do Projeto de Resolução n~> 22, de 1978. ' 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978.- Orestes Quércla. 
REQUERIMENTO N' 91, DE 1978 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen~ 
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final 
do Projeto de Resolução nt 25,. de 1978. 

Sala das Sessões, 25 de abril de 1978.- Orestes QuErela. 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Aprovados os requeri

mentos, passa-se à imediata apreciação das redações finais anterior
mente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 22, de 
1978. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se, nesta 
oportunidade, à apreciação da redação final do Projeto de 
Resolução n~' 25, de 1978, anteriormente lida. 

Em discussão a redação final (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs.. Senadores que a aprovam permaneçini sentadOs. 

(Pausa.) 
Apr_ovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está esgotada a 

matéria constante da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB - AC. Pronuncia o 
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sinto-me no dever de aqui registrar, para que fique gravada em 
nossos Anais, uma notícia que repercutiu dolorosamente na socie
dade acreana e, particularmente, no seio do povo dos Municípios 
acreanos do Vale do Juruá. 

Inesperadamente e, por sinal, não muito depois de haver 
participado de uma reunião festiva, faleceu, há três dias, no Rio de 
Janeiro, a Sr• Margarida da Silva Pedreira, figura que soube desta
car-se, na nossa terra, pelos seus dotes de inteligência, de coração e 
de liderança; e, desde a d~ada de quarenta, passou a ser uma das 
mais estimadas integrantes da colônia acreana residente naquela 
Capital. 

Nascida, em 1902, no Sergingal Iracema, no Rio Tejo, Munic[
pio de Cruzeiro do Sul, Margarida Pedreira era filha de José Inâcio 
da Silva, um dos pioneiros da conquista e da colonização daqueles 
rincOes. ____ -~- ___ _ 

Fez os estudos primârios e secundârios no Colégio Mafia Clara, 
em Fortaleza, no Cearâ e, completada a sua educação nesse nível, 
retomou aos pagos natais. Fixou-se, depois na cidade sede de Cru
zeiro do Sul, onde veio a casar-se com o comerciante e seringalista 
Luiz Antônio Pedreira, distinguindo-se nas atividades do casal pela 
capacid~de de trabalho e de cooperação e tornando-se o centro de 
um lar cativante que foi atraindo amizades e simpatias em toda a 
extensão da municipalidade. 

Dotada de uma personalidade forte e de um temperamento 
vigoroso, exerceu, durante anos. em Cruzeiro do Sul, incontestâ.vel 

influência política e social, figurando na vanguarda mumcipal do 
Partido Social Democrático e na presidência de entidades filantrópi
cas, tais como a Sociedade de Assistência aos Lâzaros e o Educandá
rio Eunice Weaver destinado ao recolhimento e educação de meno
res filhos de hansenianos. 

Ao falecer, deixou três filhas: Daura, esposa do Sr. Domingos 
Mesquita, Marly, esposa do Dr. Hermínio Alves Filho, conceituado 
médico no Rio de Janeiro e Rosa, esposa do Sr. Fernando Nobre, 
além de sobrinhos entre os quais o Sr. Armando Geraldo e a 
Sr• Waldelys Rosas, ambos elementos de destaque na sociedade 
cruzeirense. 

Em meu nome pessoal e no da Secção Acreana do Movimento 
Democrático Brasileiro, envio à família enlutada ás expressões da 
proFundeza do nosso pesar e rendo à memória da extinta as as 
homenagens a que Fez jus, pelo que realizou e pelo que sentiu pela 
nossa gente, que por certo hã de guardã-la entre as rclembranças dos 
seus benfeitores, para consagrâ-la perpetuamente nas crónicas do 
passado da nossa terra. (Muito bem!) 

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: 

O bom exercício do mandato nos impõe o dever de insistir 
sempre na defesa de interesses que, desde muito, vêm sendo sistemati
camente menosprezados pelas autoridades governamentais. Eis por
que, novamente, apelo para o Governo no sentido de que a Rede Fer
roviãria Federal não continui demitindo humildes servidoreS, que 
são abruptamente lançados na miséria, num momento em que a infla· 
ção aflige duramente o povo brasileiro. 

Imensos os problemas da Rede Ferroviâria Federal. Decorrem 
eles da imprevidência com que abandonamos o setor ferroviãrio, paR 
ra lançarmos bilhões de cruzeiros em obras monumentais. E des· 
graçadamente prosseguimos no grave erro, permitindo que õ pro
blema ferroviário se agrave sempre mais. O at~al Governo propa
lou seu intento de, tangido pela crise petrolífera, dar totB.I prioridade 
ao setor ferroviário. Das intenções à realidade, nada atesta mais 
exuberantemente o insucesso do que a célebre Ferrovia do Aça, que 
seria construída em 1.000 dias e permanece corria atestado· da 
imprevidência e da capacidade de errar da administração. 

Nada mais absurdo e injusto do que se lançar sobre humildes 
trabalhadores a culpa pela caótica situação da Rede Ferroviária_ Fe
deral, cujos problemas são inúmeros, conlptexos e bem diversos. A 
despeito do categórico interesse expresso· pelo Presidente Geisel, 
publicamente, não Foi a Rede capaz de equacionar e resolver sequer 
o dramâtico problema do transporte suburbano da ddade do Rio de 
Janeiro. O Presidente Geisel chega ao último ano de seu governo sem 
que mudança alguma de porte tenha ocorrido no setor, a despeito de 
seu decisivo comprometimento público em por um fim, ainda em seu 
governo, ao caótico sistema de transporte ferroviário que atende aos 
milhões de moradores dos subúrbios cariocas e de grandes cidades 
fluminenses. 

Mais absurda e desumana se torna, assim, a dispensa em massa 
de velhos trabalhadores da Rede, como ainda recentemente se deu 
em Macaé, onde mais vinte empregados, com um mínimo de doze 
anos de serviço e alguns com mais de vinte e trinta anOs, foram 
sumariamente dispensados e atirados à miséria, sob a alesação de 
.. conveniência" da Rede Ferroviâria Federal. 

:t. por demais cruel procedimento como esse, que mesmo tivesse 
apoio legal, implica em afronta a incontâveis direitos humanos, se
gundo palavras recentes do próprio Presidente Geisel. Vivemos dias 
extremamente duros para os que vivem de salários. O desemprego 
nos assola como um dos subprodutos da inflação e da desordem de 
nossa economia. Não será difícil avaliar drama e desespero de 
homens que, com doze, vinte e até trinta e dois anos de serviço, são 
subitamente postos na rua por uma empresa que pertence ao próprio 
Estado. Ocorresse isso com alguma empresa privada, e sem dúvida o 
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Governo interviria, impedindo tamanha monstruosidadé. Parado
xalmente, o permi~e uma empresa sua, vinculada ao Ministério dos 
Transportes. 

Sr. Presidente, comovido pelo desesperado apelo das novas vi'
timas da Rede Ferroviária Federal - cujos nomes e matrículas 
temos em mão, todos com no mínimo doze anos de serviço - aqui 
estamos para expressar a esperança de que o Presidente Geisel inter
fira no assunto e não mais permita esse agir desumano da Rede 
ferroviâría Federal, readmitíndo o pessoal demitido, a fim de que 
homens que trabalharam duramente tantos anos não sejam lançados 
ao desespero. 

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

O-SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Prohuncia o seguin
te discurso.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na semana passada, perdeu o Município de Muqui, no Espírito 
Santo, uma de suas figuras mais destacadas, pelo seu valor pessoal, 
pela sua projeçã.o profissional e peta sua posição politica na comu
nidade em que é. uma das figuras mais destacadas. 

Jonas Filgueiras, grande fazendeiro, grande produtor de leite e 
proprietário local, além de elemento de sociedri.de IÕcal, veio a Ialecer 
aos 68 anos, vítima de um mal cardíaco de que vinha padecendo há 
algum tempo. 

Homem de bem, de convicções e de princípios, sempre pautou 
sua vida com severidade e método, granjeando entre seus amigos 
uma posição definida. 

Casado com Eglina Tedoldi Filgueiras, também companheira 
de lutas e princípios morais indestrutíveis, formou um casal de predi
cados apreciados e admirados pelo grande círculo de suas amizades. 

Deixou três filhos, d-ois dos quaiS se destacam na vida social, 
profissional e política do Município: o Dr. Luiz Carlos Filgueiras, 
advogado de nomeada, pecuarista e grande presidente da Maternida
de local, um dos mais organizados hospitais do interior do Estado e 
obra para a qual tem dedicado o melhor de suas atividades e de seu 
dinamismo. 

O Dr. Aluísio Filgueiras, médico ilustre,. dono de uma clínica de 
grande significação, foi -candidlito ã Vice-Prefeito do Município de 
Muqui, e após campanha ativa e brilhante, conseguiu impor-se a 
seus conterrâneos, embora não tenha logrado a vitória. 

Sogro do Dr. Ewerton Porcari, outro advogado e industrial lo
cal, também participante da atividade política do Município, vem se 
destacando na vida pública do Município. - -

Seu sepultamento ocorreu com grande manifestação de amizade 
e carinho do povo _do Municipio, por onde se constatou a grande 
admiração com que era tido pela população do Município. 

Daqui de Brasflia, enviamos à sua desolada famflia e à Câmara 
Municipal, as condolências pela perda que Muqui acaba de lamentar. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n'1 57, de 1978, do 
Senhor Senador Cunha Lima, solicitando a tranSCriÇâo, nos A)1ais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo ex-Senad~,.r Argemiro 
de Figueiredo, por ocasião da solenidade de lançamento do S!!U livro 
.. DisCursos Parlamentares", pelo Governo do Estado da Paraíba, no 
dia9_de março de 1978. - -

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n'1 82, de 1978, do 
Senhor Senador Franco Montara, solicitando a retirada do Projeto 
de Lei do Senado n~" 210, de 1977, de sua autoria, que regula o provi
sionamento dos práticos e oficiais de farmácia. 

-3-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do seriado 
nt? 237, de 1976, do Senhor Senador ltamar Franco, que dispõe 
sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos jurídicos do País, da 
disciplina "Direitos Humanos Fundamentais", tendo 

PARECERES, sob n'1s 405,406 e 751, de 1977, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jtiridtci.:

dade; 
-de Educação e Cultura- ]Q pronunciamento: favorável, com 

voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Otto Lehmann; 2Q pronunciamento: (ce
exame solicitado em Plenário): contrário, com voto vencido dos Se
nhores Senadores Evelásio Vieira e Adalberto Sena. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nQ 01, 
de 1977 (nt? 2_320-A/74, na origem), de iniciativa do Senhor Presi
dente da República, que regula a locação predial urbana e dá outras 
providências, tendo 

PARECER; sob nl' 777, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com as emen

das que apresenta de nQs l a 12-CCJ, com voto vencido, em separa
dO: do Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo da votação do 
Requerimento nQ 61, de 1978, de adiamento da discussão, para 
rcexame da Comissão de Constituição e JuStiça. · 

-5-
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Seniido 

no;~ 64, de 1974, do Senhor Senador Franco Montara, estabelecendo 
que, se o INPS não prestar assistência médica à gestante, devêrã 
reembolsar _o segurado pelas despesas comprovadamente realizadas, 
tendo 

PARECERES, sob nt?s 463 e 810, de 1977, das Comissões: 
- de Redação. oferecendo a redação do vencido na apreciação 

preliminar; e 
-de Legislação Social, favorável. 

-6-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n\' 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a 
exigência do período de carência para concessão, pelO INPS, de 
benefícios em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte dO 
segurado tendo 

PARECERES, sob n~'s 465 e 466, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favorável; e 
- de Legislação Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n~' 77, de 1978, de adiamento da discussão_ para 
reexame da Comissão de Legislação Social. -

-7-

Díscussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n~' 63, de t977, do Senhor Senador Jarbas Passarinho, que aplica ao 
dirigente sindical candidato a cargo eletivo o disposto no art. 14 da 
L-ei nt? 6.055, de 17 de junho de 1974, tendo 

PARECERES, sob nt?s 1.306, a f.3os: de 1977, das Comissões: 
~ de Constituição e Justiça, ]I' pronunciamento: pela cons

titucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável; 2Q pronun
ci.amento: pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo- da 
Comissão de Legislação Social; e 

-- de Legislação S<J:cial, favorável nos termos do substitutivo 
que apresenta. 
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-8-

Discussão, em primeiro turno {apreciação preliminar da cons
titucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do ReSimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 144, de 1977, do Senhor 
Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determi
nar o pagamento de gratificação especial ao funci0na1ismo civil e 
militar da União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 940, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e inju

ridicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carnei
ro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento n<> 59, 
de 1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIOENTE {José Lindoso)- Está encerrada a ses
são. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 mlnutos.) 

DISCURSO PRONUNC1AD0 PELO SR. LEITE 
CHAVES NA. SESSÃO DE 27-J-78 E QUE, ENTREGUE A 
REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POS
TERIORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte dis
curso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Digno Senador Magalhães Pinto, acho que estamos vivendo, ho
je, um dos momentos mais expressivos de sua vida politica e parla
mentar. 

Prezados companheiros de Partido, o Senador Magalhães Pin
to, em 1964, foi o primeiro brasileiro a sair da sua comodidade a ar
rostar o seu nome e o seu cargo para, no instante histórico que consi
derava diffcil, postular, por outros meios caminhos mais estáveis e or
deiros para o Pais. 

Hoje ele està marginalizado, só a um canto do plenário. Mas, na
quele instante, foi o primeiro a se levantar a arrostar dificuldades pa
ra defender aquilo a que chamou anseio pela normalização democrá
tica brasileira. 

Ilustre e digno Senador Magalhães Pinto, V. Ex• está só na sua 
bancada, mas tem o respeito do nosso Partido, e, a esta altura, asse
guro que tem o apoio de mais de 70% dos brasileiros. O Brasil está ao 
lado de V. Ex•. 

O nosso Partido não foi indiferente às suas manifestações, por
que o que V. Ex• passou a defender, quando se arvorou em candida· 
to, foram exatamente aqueles valores que defendiamos para o Brasil 
e para os brasileiros: o restabelecimento do Estado de Direito, a rea
firmação dos princípios democrãticos que, inclusive, nortearam 
V. Ex• naquela arrancada de 1964. 

Hoje, Senador Magalhães Pinto, estamos convencidos de que o 
pacote de abril mais se dirigiu contra V. Ex• do que mesmo contra 
as liberdades democrãticas ou mesmo contra o nosso Partido. Quan
do através do pacote de abril, as eleições para governadores foram 
transformadas em eleições indiretas, em verdadeiras nomeações e, 
mais ainda, criou-se a figura do Senador biônico, não eStava o Parti
do de V. Ex• apenas preocupado com o resultado das deições, re
ceioso de resultados eleitorais negativos. Aquelas medidas foram to
madas para que frustrassem o desejo de V. Ex•, o legitimo desejo de 
ser candidato à Presidência da República. Era preciso que os gover
nadores fossem nomeados e os senadores também, para que a con
venção oficial pudesse ser domada, dominada. Não fossem essas cir
cunstâncias, e ninguém ilega que V. Ex.• sairia como candidato do 
seu Partido, em razão das manifestações populares, do apoio de todo 
País, que haveriam de levar os convencionais a acatar o seu nome, no 
sentido de que pudéssemos ter um efetivo restabelecimento democrâ-
tico neste País. · 

V. Ex' é o último dos grandes lideres civis, e como não havia in
vocações que pudessem compromet'ê-lo, e como nenhum ato prati
cou que o levasse à uma cassação, fosse por subversão ou por cor
rupção, só restava esse meio: inutilizâ-lo numa convenção, para que 

não pudesse realizar os seus sonhos-de ser Presidente. Não, para ar
raigado desejo pessoal, mas porque seria a (mica forma de V. Ex• 
realizar o que prometera ao País: - que o Movimento de Março te
ria votação democrática civil. 

HoJe, V. Ex' estã denunciando a Convenção do seu Partido, e o 
faz com integral aceitabilidade da Nação, que acompanhou, ao lon· 
go destes meses, as marchas e démarclr.es, para que ela se realizasse. 

Lembra-se a Casa, que quando, dispunha-se V. Ex• a manter 
sua candidatura, uma medida se anunciou para afastã-la que seria o 
encaminhamento ao Congresso de uma lei transformando as condi
ções da Convenção, de sorte a eiiminar o voto secreto. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Somente depois do 
"pacote" de abril, quando, além dos instrumentos normais de força e 
de represália de controle, através da nomeação de Senadores e 
G_ove_rnadores biônicos. é que se trariqüilizou o Poder no sentido de 
realizar aquela Convenção, na certeza de que, mais alto do que os 
ideais de V. Ex', mais alto do que os desejos do País, haveriam de 
falar as conveniências ligadas aos interesses dependentes dessas 
nomeações. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. _Ex_• u_m 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Concedo o aparte ao 
nobre Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Quer-me parecer, 
salvo engano, e se for um equívoco será um brilhante equivoco, que 
V. Ex• merece o meu agradecimento, e o da ARENA de um modo 
geral, porque está elogiando o Movimento de Março de 64, do qual o 
eminente Senador Magalhães Pinto foi um dos pioneiros. E, mais do 
que isso, o MDB, através da palavra de V. Ex•, estã elogiando, está 
exaltando, a ação política do Senador Magalhães Pinto no Governo 
Costa e Silva e a ação política do Ministro Severo Gomes no 
Governo Ernesto Geisel. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- V.- Ex• não tem o que 
agradecer. Apenas estou procurando externar, do ponto de vista do 
meu Partido, a maneira como vemos a imagem do Senador 
Magalhães Pinto projetada na Revolução nestes 6ltimos dez anos de 
Governo de exceção. Não estamos fazendo um apanágio, mas tam~ 
bém, não somos um inimigo da Revolução de 64, sobretudo, naquela 
parte em que ela prometeu a normalização. O Senador Magalhães 
Pinto apenas arrostou sacrifício, no sentido de que essa normaliza
ção vie.c:se. 

Como disse, era um Líder civil, pois que, de um tempo a esta 
parte, não se permite, intencionalmente, a criação de lideranças. Nós 
mesmos. do nosso Partido, não temos condições de chegar ao Poder. 
Basta que ele se aproxime, para que as leis se traósformem. E no 
P~rtido de:: V. Ex' ninguém tem oportunidade de surgir, a não ser 
mediante essa passividade incondicional. Um deles, que se impôs ao 
respeito nacional, porque um dos chefes, indiscutíveis do Movi
mento, foi tolhido desta forma, foi marginalizado desta forma. 

O Senador Magalhães Pinto, este foi um grande instante. Com 
este procedimento, V, Ex• apenas confirma a seriedade de seus 
propósitos, reconhecendo desvios nos caminhos democrâticos 
brasileiros e reclamando que a estrada da normalidade volte a ser 
percorrida. Uma vez que V. Exf não teve condições de realizar esses 
sonhos, esses desejos e, nlais do que isto, esta promessa clvica 
nacional, não lhe restou senão o protesto, a dem1ncia. 

Cada vez mais o desvio se acentua e seguramente não saberemos 
aonde chegar. 

O Senador Eurico Rezende diz que não distingue entre militar e 
civil. Nós também não distinguimos, mas quando o processo é 
democrático, e não quando a indicação de um militar é feita por 
outro militar. Aliâs, houve, no País, grandes Presidentes militares 
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Outros haverão de surgir. Não temos nada contra pessoas nem 
contra os cargos, que são altamente respeitáveis_. No entanto, é preci
so que essa distinção não se faça somente __ quando o processo é 
democrático, quando os candidatos surjam de um processo 
democrâtico. 

O Sr. Jarbas PllSSJlrinho (ARENA - PA) - Permite-me 
V. Ex~umaparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer, 
Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Creio que impli
citamente V. Ex• me estâ _c:haman_da à liça, pOrque o ·aparteToi meu;
ainda há pouco, quando disse que a única vantagem que via no 
momento, sobre o Senador Magalhães Pinto, por parte do General 
Figueiredo, era precisamente vir ele da sua força de origem. E referi
me a um instante brasileiro. Ninguém é hipócrita, ou melhor, nós 
não temos sido. Os presidentes da Revolução, com cxceção do Pre
sidente Castello Branco que conseguiu entregar o País rcconstitucio
nalizado, com uma constituição que reputo das melhores que este 
País já teve, mas que alguns membros da bancada de v_ E~·~ 1hl pas
sado, chamavam de "constituição fascista de ó7", com_ exceção do 
Presidente Castello Branco, o Presidente Costa e Silva, Presidente 
Médici e o Presidente GeiS:el sempre declararam que se esforçariam 
para a normalização, ou melhor dizendo, como é comum agora, pa~ 
ra o aperfeiçoamento do sistema democrático no Brasil, reconhecen
do assim que nós vivíamos sob leis de exceçào. Ninguém- deixou de 
reconhecer isso. Ninguém foi hipócríta para dizer que- vivemos na 
melhor das democracias possíveis. Então ê: este fato _na vida nacional 
que precisa ser analisado à luz de ciência polftica e não do clientelis
mo político com cheiro de eleiçã.o. Quando V, Ex• faz o elogio do Se
nador Magalhães Pinto, tenho a impressão que por mais brilhante 
que V. Ex• seja, e o é, jamais estará tão próximo do Senador Maga
lhães Pinto como nós estamos, companheiros seus de partido, em 
que pese as dificuldades do momento, que eu chamo apenas de cir
cunstâncias, porque V, Ex~ em grande parte, não aceita de corpo 
inteiro a figura que nós aceitamos. V. Ex• não perdoa em grande 
parte- não me estou me referindo a V. Ex' em pessoa -a origem 
revolucionária do Senador Magalhães Pinto, a sua coragem cívica, a 
sua coragem de homem público na hora em que precisou assinar o 
AI-5, e o fez com a mesma bravura com que as&inou o Manifesto dos 
Mineiros. O elogio de V. Ex• aos dois candidatos naturalmente se 
estende às medidas que o Presidente Ernesto Geisel achou por bem 
tomar, sob o imperativo de circunstância da cassação de membros 
do Partido de V, Ex•. na Câmara dos Deputados. Então os dois 
homens que estão ai, cuja leitura de um manifesto foi feita há pouco 
pelo Senador Magalhães Pinto, nobre Senador, estão muito mais 
próximos de nós, embora V. Ex._ talvez esteja, neste instante, 
cometendo um ato, que chamo mais de imprudência do que de impo
lídez, que é discutir um assunto interno partidário, um assünfO intei
ramente da economia iritcrna do Partido, que é o nosso, numa desa
vença que há de Deus permitir seja temporária, ta!v_ez c_om a hipóte
se, de que não partiria de V. Ex•, mas que parte de muitos dos que es~ 
tão no seu Partido, de que o Senador Magalhães PintO possa ser um 
trânsfuga, amanhã abandonar a bandeira que ele sempre empunhou 
para passar para a bandeira da contestar..;ào daquilo que ele represen~ 
tou, o que não há de acontecer. No momento é uma. disco_rdâ_ncia 
que S. Ex• tem e nós todos respeitamos a sua discordância. Só ·nos
defendemos quando essa discordância avança um pouco e nos atinge 
em termos éticos que não merecemos. Mas parece-me que é profun
damente diferente daquilo que V. Ex-', tirando partido dessa diver· 
gência que há hoje na ARENA, procura enfatízar a metO-tom, 
porque não pode fazê-lo a tom completo, a meio retrato, porque não 
pode dar-nos o retrato inteiro de S. Ex._ e do seu nobre companheiro 
de candidatura. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço. Senador, 
o aparte de V. Ex•, brilhante como sempre e que, honra o meu dis
curso. mas gostaria de fazer dois reparos. Primeiro. o Senador Maga~ 

lhães PintQ não tem origem na Revolução de 1964. Ante$ de 64 ele já 
era uma imagem nacional e foi em razão de seu nome e da sua digni
dade que grande parte do Pafs acreditou naquele Movimento. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Esse nome deu ori
gem à Revolução de 64. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - O Senador Ma, 
galhàes Pinto antes de 64 jâ tinha dignidade e respeitabilidade na
cional inatacáveis. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex• não precisa 
arrombar portas abertas, porque se o meu raciocínio nessa hora me 
tiver privado da lucidez, serei o pririleiio a reCOilhecer, pois seria in
génuo não fazê-lo, seria até uma prova de- ignorância total de que o 
nome de S. Ex• é muito anterior à Revolução de 64. Tanto o é que 
me referi ao Manifesto dos Mineiros. Então, V. Ex• entre o meu pen
samento e talvez um equívoco verbal, V. Ex• prefere ficar com o se
gundo e não com o pensamento. Mas se a minha frase tiver sido esta, 
aceito a retificação, 

O SR. LEITE CHAVES (MDB ~-PR)- O segundoequívQco, 
a meu ver, é que V, Ex• quer levar um assunto desta relevância a· 
uma questão interna da ARENA. Hoje estâ provado que a ARENA 
não tem condições de indicar e escolher o Presidente d1;1 República. A 
própria ARENA é que foi ao candidato dizer que ele era o indicado_, 
depois da escolha presidenciaL 

Outra coisa: se assunto desta natureza fosse interno da bancada 
de V. Ex-', não estaria sendo discutido a_quí no Senado -e com esta 
curiosidade nacional, manifestada inclusive pela Imprensa - o 
assunto é de alto interesse nacional, de alta relevância, inclusive de 
interesse do nosso Partido. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex' um 
segundo aparte? -

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- COm todo prazer, Se
nador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Acho que V, Ex• está 
é vivendo uma hora de sacrifício. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Mas quem não a 
vive? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• está querendo 
fazer uma intriga rendilhada e procurar agravar as dificuldades que 
estamos tendo com o eminente Senador Magalhães Pinto, que nós 
lamentamos, mas acutilado pela insinceridade e pela incoerência. 
V. Ex~. em condições normais, sobretudo como elemento do MDB, 
não podia, de maneira alguma, ter esse_s tropas de esplêndida orató
ria e esses arroubos de retóricas, na homenagem que presta ao vulto 
mineiro, ao vulto nacional que é o nosso Hustre companheiro de 
bancada, porque o Sr. Senador Magalhães Pinto _deflagrou o 
movimento revolucionârio em Minas Gerais, participou de governos 
revolucionários e não teve dúvida em ficªr solidário com medidas 
que se tornaram necess.ãrias quando grupos minoritários- riias bem 
minoritários mesmos - da Oposição tentaram leVar este Pais à 
subversão. Esta homenagem também não pode ser entendida como 
sincera ·quando estendida ao Ministro Severo Gom~s que no 
Governo do Presidente Ernesto Geisel deve ter ficado bem plantado 
na memória do MDB. Então, daí esse sacrifício de V. Ex• como que 
querendo fazer uma intriga, mas está comprimido entre o desejo de 
fazê-la e a dificuldade de rcalizã~ta, porque é muito difícil um ele
mento do MDB fazer elogios assim tão imoderados a um líder da 
ARENA, a um líder inserido no poder revolucionário. Não acredito 
naquela história da Revolução Francesa de que houve um herói, 
uma heroína, não me lembro mais, que ficou sorrindo assim para a 
guilhotina. De modo que o Senador Mag_aJhã~ Pinto não deve estar 
muito .satisfeito com as palavras de V. Ex• Acho que se nós tivemos 
constrangimento sentimental em repelir as suas acusações à 
ARENA, ele deve estar tendo constrangiment9 muito maior diante 
dahomenagemdeV. Ex• 
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O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Não creio que o 
Senador Magalhães Pinto esteja constrangido. S. -Ex•- sabe que são 
sinceras minhas palavras, as do meu partido e as aclamações do 
Brasil, que, nesta parte de sua pregação, o acompanha. Difil;il deve 
ser a posição de V. Ex~. quando continua a chamar o Movimento de 
Março de Revolução, quando o próprio Chefe da Revolução já não 
encontra motivo para com ela se identificar. Isto ê que é instante difí
cil, S. Ex• que hoje estâ sozinho a um canto de sua bancada, como 
esteve sozinho em 1964, quando se levantou para lutar pelos ideais 
que estão sendo agora objeto de sua pregação. 

V. Ex~. Senador, está engrandecido em relação ao seu passado, 
engrandecido em relação ao País, V. Exf. homem de negócios e de 
empresas, homem de um grande passado está mostrando que age em 
razão de ideais. Qtúú1do viu que já não díspunha de alternativa para 
a normalização, V. Ex• como um dos últimos líderes civis, dos 
grandes líderes civis, senão o último, ofereceu-se a disputar a 
Presidência, dispondo-se agora até mesmo a possível sacrifício, em 
nome do Brasil. Aquele contra quem não podiam pesar acusações de 
desonestidade, de corrupção, nem de subversão. E como por atas 
não podiam ter pretextos para arrostar V. Ex~ da vida pública, 
procedeu-se desta forma, fechando-se a sacristia -eleitoral em alta 
cúpula para que o seu nome honrado não pudesse ser escolhido pelos 
seus pares, com seriedade e liberdade. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (M D B - PR)- Com todo prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- E. que V. Ex• está sem 
meios sinceros, sem meios sérios de render a homenagem que está 
rendendo. Está V. Ex~ fazendo um sacrifício que- o -COloca muito 
mal perante o pensamento mais dinâmico do seu Partido. O Partido 
de V. Ex~ pode concordar com demonstrações de respeito ao 
Senador Magalhães Pinto - e nisso estamos de acordo - mas não 
pode concordar, de modo algum, quanto à ação política do Senador 
Magalhães Pinto, que ajudou a Revolução a fazer a profila.1t:ia da 
subversão neste País. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR - E a única chave de 
V. Ex• Só resta a V. Ex• isso. Quero dizCr qué-são tão descabidas as 
palavras de V. Ex• que tenho em meu favor o seguinte testemunho: 
fui um dos primeiros Senadores a defender o <lpoio à campanha do 
Senador Magalhães Pinto por jornais e por televisão. E o fazia não 
graciosamente, mas porque o Senador, na sua pregação, defendia 
aquilo que estávamos defendendo: era o respeito à lei, a supressão do 
AI-5, do 477, do restabelecimento da normalidade democrática. E eu 
não o fazia de lioje. Meus pares são testemunhas e V. Ex•, também. 
Não é um levantamento inoportuno, é uma solidariedade que resulta 
de uma pesada, longa e meditada posição de consciência. Há uma 
identificação total entre o qu·e o Brasil defende, eritre o que o nosso 
Partido propugna e as pregações do Senador Magalhães Pinto. 

Se essa pregação, ilustre Senador Magalhães Piilto, fosse 
colocada à apreciação e ao plebiscito V. Ex• haveria de, com elas, 
receber mais de 75% da consagração nacional. 

Com a palavra o nobre Senador Jarbas Passarinho .. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Nobre Senador, 
V. Ex• estava em débito comigo em relação a este aparte, porque 
V. Ex• o havia prometido e tenho a certeza que mo concederia na 
primeira oportunidade em que fosse viável. 

V. Ex• ainda há pouco dizia que eu não tinha razão de conside
rara matêria como assunto interno da ARENA. Interno ele é, e tem 
projeção porque essa projeção advém da figura do Senador Maga
lhães Pinto e de seu ilustre companheiro de chapa. Tem projeção 
porque essa projeção advém, também, do papel que o Governo 
Revolucionário desempenha neste instante histórico do Brasil. Mas 
veja V. Ex• que se fosse apenas por uma questãÕ--d-e Curiosidade, co
mo V. Ex• disse ao me contra-apartear, curiosidade houve, e imensa, 
quando a Bancada do Partido de V. Ex• na Câmara foi di::ddir entre 

--: --- - .- - - -- ----
Trancredo Neves e Freitas Nobre, dois grandes nomes. E o meu 
Partido, pela sua Liderança, não me consta, em nenhum momeilto, 
que tenha usado da tribuna do Senado ou da Câmara para inter(erir 
naquele a:;sunto, embora esse ou aquele Deputado ou "Senador pud_es
se ter dado a sua opinião pessoal, o que é muito diferente. E tambêm 
lembro, com relação ao Líder aqui no Senado, a mesma compostura. 
l\liais ainda: V. -Ex•s ficaram num impasse que conspira contra todos 
esses ideais de democracia, de liberdade e de crença na maioria, que 
V. Ex• tanto prega, no momento em que dez dos seus companheiros 
-entre os quais V. Ex•- mantiveram, irredutivelmente, a candida
tura do Senador Paulo Brossard, até vencerem pelo cansaço os ou
tros dez. E nós não interferimos - e também é um nome nacio.nal; 
também é um assunto que interessa a este País. Ficamos olharido, 
analisando a pregação, o comportamento de V. Ex•, a distância-e o 
fosso enorme que separa uma coisa da outra. É fâcil pregar a demo
cracia, o difícil, talvez, seja fazê-la, Sr. Senador. Este é o probl~ma 
fundamental deste momento. Insistiria ainda em que, qualquer que 
seja o brilho da palavra de V. EX•, o melhor elogio ao Senador Ma
galhães Pinto estarâ, naqueles que, ainda mesmo desavindo dele, fa
Zem reparo a uma palavra ou frase de S. Ex• que nos terá atingi~o, 
do que no elogio suspeíto de V. Ex.' -

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Senador, ag[ad~o 
mais uma vez o aparte de V. Ex•, mas acho que faz uma injusta ç[íti
ca a mim e a meu Partido. 

Quando escolhemos o Senador Paulo Brossard para nossa· Li
derança aqui no Senado, e o Deputado Tancredo Neves para nossa 
Bancada na Câmara dos Deputados, o fizemos em uma escolha inTer~ 
na e da maneira mais democrática que esta Casa jã viu. Mas, no fns
tante em que se trata de escolher o Presidente da República e se nCga 
inclusive ao País e à OposiçãO a viabiildade do único candidato-Que 
era capaz de alimentar esperanças, então, nós do MDB, temos o~d-e~ 
ver de nos solidarizar com o grande Senador Magalhães Pinto ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - V. Ex• §tá 
recebendo achegas ... 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- ... o grande Senad~r 
Magalhães Pinto, que, a esta altura, tem a firmeza de, em consonân.
cia com seus ideais anteriores a 1964, pregar a democracia e a Iiti~r
dade, mostrando, ainda, que seu esforço em postular uma candidaJy
ra não se funda em vaidade pessoal, sobretudo quandojã ocupou cirr-
gos da maior expressão. __ 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex~ 

uma reverência? Não leia ainda, por favor. Peço a V. Ext que Óão 
leia. O talento de V. Ex• prescinde dessas achegas que lhe mandam 
por escrito. Estou fazendo um elogio do nobre Líder, que presciÍlde 
desse tipo de achegas. --

0 SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- ~um caso partiCUlar 
de meu gabinete. V. Ex• pode ler. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Só espero que não 
diga que o estão chamando ao telefone. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- Não, V. Ex• pode 
ver. É um assunto de meu gabinete. Estou terminando meu tempo, 
mas não carecia disso. A causa é tão válida, oferece tamanho subsí
dio, que não carecíamos de estertores, não carecíamos de maiores Po
sicionamentos histriônicos para defendê-la. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Dou um teSte
munho a V. Ex• e espero que minhas palavras mereçarn a boa fé.:;. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - Aliãs, o País todo 
tem o conhecimento de que os Governadores receberam a incumbên
cia de coletarem as assinaturas de todos os membros do Co_lég"io 
Eleitoral e dizerem pelos jornais e inclusive, levarem ao candidato e 
ao Presidente da República, a informação das divergências dos 
Estados. Eu me lembro até de que do Estado de Pernambuco (Üs
seram: lá só temos um voto di-vergente. No Paraná, são dois vol~s 
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divergentes, Os outros todos assinaram. E ai daqueles que não as
sinaram! 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- O Governador dis
se isto? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - Os Jornais disseram, 
posso mostrar os jornais a V, Ex•, os da época. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Não me atire 
contra os os jornais, porque osjornaisjã publicaram, também, algu
ma coisa que V. Ex•, depois, não perfilhou. Todos noS.,, 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Foi quando esta 
República teve que ser humilhada ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Não, não 
cheguemos lá. 

O SR. LEITE CljAVES (MDB- PR)- ... quando seu P'ó
prio Presidente careceu daquele aparte ... 

(O Sr. Presidente faz. soar a campainha.) 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas a Nação haverá 
de reconhecer, quando houver liberdade, as razões reais daquele 
comportamento. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR) - Entendo, inclusive 
quando se procura desvirtuar a natureza de um aparte para satisfazer 
outros interesses. Aquele instante está bem gravado, a História 
haverá de conhecer. Aliás, o Paísjã sabe, sabe muito bem o que é que 
estava por traz de tudo aquilo, as manobras de que se lançam mão, 
as mais diversas, para eliminação de coincidênci_a.s com o com
prometimento, inclusive, da Bancada. V. Ex• sabe que foi um dos 
instantes mais sérios e mais importantes. V. Ex• teve que aplaudir, 
mesmo aquilo que não é ob}eto da concordância de V. Ex~ Se eu não 
tivesse sido advogado, ao longo dos anos, advogado, às vezes, contra 
grandes violadores da lei. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Faça sua defesa, 
depois conversaremos. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- ... -talvez não tivesse 
entendido as circunstâncias daquele instante em que o próprio Presi
dente da Casa na época determinou o recolhimento de um Diário 
Oficial em que foi publicado um modesto aparte, cujo sentido pro
curavam naquele instante transmudar. Esta Ca!!à foi llJais humilha
da do que eu. Apenas concorri para que a sua humilhação não fosse 
maior. De maneira que, se ·v. Ex.• quer jogar contra mim esse 
passado. digo que talvez seja ele o que mais me honre. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V.- Ex• me permite 
um aparte? Acho que, agora, V. Ex~ seja obrigado a me dar o aparte. 
São Jerônimo dizia que, quando se levanta uma questão de ordem 
geral e alguém a assume em caráter particular, condena-se. 1! o caso 
de V. Ex' 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- V. Ex• colocou um 
caso particular. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) -Absolutamente, 
quem levantou o problema em caráter geral foi V. Ex' Por mais de 
um episódio, V. Ex• teve a oportunidade de dizer, de salientar, que 
aquele não era, exatamente, a tradução do pensamento de V. Ex•. E, 
no entanto, imediatamente V. Ex~ se ateve a um único caso, aquele 
lhe fere e sobre o qual V. Ex•, no momento, está fazendo esta 
peroração para a História. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Feriu mais esta Casa. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- V. Ex'- estã equivo.;: 
cada. Não estou me referindo a isto, Estou me referindo ao cuidado 
que todos nós, homens públicos, temos. Quantas vezes nós, a nossa 
palavra, até pela dificuldade da transmissão de pensamento, aparece 
distorcida. Não intencionalmente, mas aparece. E é V. Ex• que pro~ 
cura colocar uma armadilha, em termos de imprensa, contra mim~ 
Foi quando, então, contra-argumentei, dizendo a V. Ex• que todos 
nós jâ passamos por issO. Foi quando perguntei a V. Ex• se o Gover~ 
nadar havia dito isso. Aqui foi dito que esse documento era escrito, 
aqui foi dito que se pediu, obrigatoriamente, esse compromisso por 
escrito. Eu, pelo menos, respondo pelo meu Partido, no meu Estado, 
onde eu tenho a absoluta convicção e posso dizer a V, Ex' e hão ser 
desmentido pelos fatos, que isto é total balela. Agora, nada impede 
que o Governador, que o Presidente do Díre~ório, do meu Partido 
como do de V. Ex•, vá auscultar os seus pares, vã saber das suas ba
ses quais são as suas inclinações. Não tem nada, absolutamente nada 
de censurâvel nisso .. E-V. Ex• fica, num momento grave para nós, a 
todo instante, o que tem sido comum por parte de certos oposicionis
tas, a nos tentar pintar aqui como carneiros de panúgio, como ho· 
mens sem dignidade, que baixam a cabeça. V. Ex• não nos poupa um 
só momento para nos dizer isto. Pergunto a V, Ex': quantas vezes as 
convenções foram capazes de fazer surgir, de induzir o candidato, 
senão quando elas recebiam desde logo as indicações partidárias? V. 
Ex• não é tão novo que não saiba disto, que os candidatos apareciam 
manipulados pelas cúpulas partidária-s, as convenções aprpvavam e o 
povo só tinha aquela escolha. Qual é a diferença, senão de gtau? De 
substância, nenhuma. E, no entanto V. Ex•, com a maior tran
qi.IITidade, volta-se para esta Bancada e diz, que estamos aqui apenas 
para aplaudir. E, na hora em que toco em um problema de ordem 
geral, V. E?~-' se trai, trazendo um problema de ordem particular. Este 
é com a consciência de V. Ex• e com a História. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Mas, como é que 
estou trazendo um problema de ordem particular, se houve informa
ção substandal nesta Casa que deu. inclusive _condições ao 
Presidente da República para destituir um militar com quem conten
dia~ para, anos depois, tirar outro? E outra coisa: quando eu disse a 
V. Ex~ que houve a captação de assinaturas, não fui eu quem disse; 
foram os próprios jornais. Os jornais da época dizem. Inclusive, que 
o Governador do Estado tal já está com _tantas assinatura~. Posso 
mostrar a V. Ex', são os jornais. que dizem isto. Quer dizer, juridica
mente, para o campo que V. Ex• me chama, são votos comprometi
dos porque, se a Convenção haverá de se manifestar por vOto secreto 
e vêm os Governadores, ou muitos líderes políticos, e dizem, de 
antemão, que os eleitores firmaram o documento, que jã há um 
compromisso com o candidato oficial e que apenas dois, num lugar, 
e trê.'>, em outro lugar, divergiram, é uma violentação ao princípio do 
voto secreto, 

Neste passo, a declaração do ilustre Senador Magalhães Pinto, 
quando denuncia a Convenção por defraudação- aliás, a palavra ê 
mais forte do que as que tenho usado aqui - tem razão e ninguém 
poderá desmentí-lo. As assinaturas foram tomadas. 

De maneira que, nobre Senador Magalhães Pinto, são estas as 
nossas homengens, as homenagens do nosso Partido, as homenagens 
da Nação. V. Ex•, com esse procedimento, somente estarã cres
cendo aos olhos do País, aos olhos dos brasileiros, procurando man
ter-se coerente com os princípios de normalização democrática e 
restabelecimento da ordem, que foram objeto das suas promessas à 
época em que se levantou, neste País. como- um dos chefes do 
Movimento de 1964. (Muito bem! Palmas.) 
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MESA 

Presidente: 39~Socretário: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lide r 

Petrônio Portella (ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rez&nde 
Vice·Lideres 
Heitor Dias 

Helvidlo Nunes 
JoséSarney 
Mattas Ledo 

Osires Teixeira 
Otto lehmann 

Saldanha Derzi 
Virgílio T óvora 

19-Vice·Presidente: 

José Lindoso {ARENA- AM) 49-Secretório: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29-Vice-Presidente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

19-Secretório: 

Mendes Canal& (ARENA- MT) 

29-Secretdrio: 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

Diretor: Jose Soaras de Oliv&ira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23-6:244 e 25-8505- Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretório: 

Ali-evir Leal (ARENA- AC) 

Evondro Carreira (MOS- AM) 

Otair Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA - AM) 

liDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brossard 

Vice-Líderes 
Evelósio Vieira 
Gilvan Rocha 
Itamar franco 
Leite ChaveS

Marcos Freir~ 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: Evandro Carreira 

Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505- Ramais301 &313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito F&rreira 

3. ltalívio Coelho 

4. Murilo Paraiso 

COMPOSIÇÃO 

PrMidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otair Secker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarhl Mariz 

2. Saldantiã Derzi 

3. Mattos Le&o 

5. Vasconcelos Torres 

MOS 

1. Agenor Maria 1. Adalb&rto Sena 

2. Roberto Soturnino 2. Eveló$i0Vteirã 

Assistente: Clóudio Carlos Rodrigues Costa_..... Ramais301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "dóvis 6evilócqua" - An&xa 11 - Ramal 623 

2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotônio Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

2. José Sarney 
3. Otair Becker 

MOS 
1. Evelásio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E ~USTJÇA- (CCJ) 

Titulares 

1. Acdoly Filho 

( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19-Vice-Presidente: Accioly Filho 
21'.Yice-Presid&nte: Leife Choves 

Suplentes 
ARENA 

1. Mattos Leão 
2. Gustavo Capanema 2. Lenoir Vargos 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
S. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltolivio Coelho 
9. OHo lehmann 

10. O$ires Teixeira 

1. Oircev Cardoso 
2. leite Chaves 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
S. Orestes Quércio 

MD.B 

3. Arnon de Mello 
.4. Vasconcelos Torres 
S. Milton Cabral 
6. José Sorney 

1. Franco Mon.toro 
2. lózaro Borboza 
3. Cunfta lima 

Assistente: Maria Helena Bueno Brand6o - Ramal305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clo:Svis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- ((:DF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidente: Wilson Gonçalv111s 

Vice-Presidente: itamar Franco 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraíso 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

S. Saldanha Cerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. VirgilioTóvoro 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. lóxaro Barboza 

3. Adalberto Sena 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. JoHi Samey 

3. Braga Junior 

4. Altevir Loal 

5. Lulz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assidente: Ronaldo Paeheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa" - Ansxo 11 - Ramais 621 e 116 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(11 msmbros) 

COMPOSIÇÃO 

Ptesidenflh Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torre~; 

Titulares 

1. Mihon Cabral 

2. Amon do Mello 

3. José Guiomatd 

4. Luiz Cavalcante 

S. Murilo Paroiso 

6. Vasconcelos Toms 

7. Oinarte Mariz 

8, Otair Becker 

1. Franco Montoro 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Sotumino 

Suplentes 

ARENA 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Samey 

4. Oomicio Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

MDB 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Qu6rcla 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Rama1675 

Reuniões: Quartas-feirO$, Cn 10:30 horas 

.t.ocal: Sola "Rui Barbosa" - Anoxo 11- Ramail621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEq 
(9 membro~) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vlce--Presidente: Evelóslo Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1 . Tarso Outra 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Amon·de Mello 

4. Otto lehmonn 4. Heitor Dias 

S. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

L Cvelásio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Seno 

Assistente: Cleide Mario B. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: franco Montoro 

Vice·Presidente: Comício Gondim 

Titulares 

ARENA 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Oomício Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. lenoir Vargas 

7. Mattos Leão .. Ruy Santos .. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

1L Virgilio Távora 

12. Magalhães Pinto 

MOB 

L Franco Montoro 

2. Evelósio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

•• Roberto Satumino 

5. Cunho Limo 

Assistente: Cândido Hipperyt- Ramal676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horaS 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Guiomard 

6. José Samey 

7. Saldanha Derzi 

1. Oonton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreiro 

Loca!J Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presldente1 Jessá Freire 
Vice-Presidente-: Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

r. Braga JuniOr-

2. Virgllio Tóvora 
3. Oslres Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Oomlcio Gondim 

5. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MOB 
1 . Franco Montoro 1. lózaro Borboza 
2. Orestes Quérda 2. Cunha lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácquc(' - Anexo U - Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME} 
(7membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domício Gondim 
3. Amon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Suplentes· 
ARENA 

1 . José Gulomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virglllo Távora 

5. Jarbas Passarinho 
MOB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 

2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramol306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Rui Borbozo"- Anexo 11- R.amais621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(.5 membros) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2. Otto Lehmonn 
3. Saldanha Oerzi 

1. Oanton Jobim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presldentth Adalberto Seno 
Viu·Pn~sidente: Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgilio Távora 
2. Amon de Mollo 
3. Jarbas Passarinho 

MOB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen CastrO Souza - Ramall :U 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
Local: Solo "dóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramol623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE} 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhc!ies Pinto 

19-Vice-Presidente: Saldanha Cerzi 

29Nice-Presldentel Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgllio Távora 

4. Jessé Freire 

S. Arnon de Mollo 
6. Saldanha Cerzi 

7. Jo5é Samey 

8. Jo&o Colmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto Lehmann 

1. Oonton_ Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOB 

Assistente: C&ndldo Hippertt- Ramal "676 

Reuniõe$: T;rços-feiras, às 10,30horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvidio Nunes 

-4. Comício Gondim 

S. Jarbas Passorinho 

6. Luiz Cavalconto 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

local: Sala "Rui Barbosa'~- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7membral) 

Titulares 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presldentet Altevir lcol 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Oerzi 

2. ltalívio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Lourival Baptista 

MOB 

1. Adalberto Sena 1. Benjamim Farah 

2. Gilvon Rocha 2. Cunha lima 

Alsistente: L~a Fern~iro da Rocha- Ramal312 

Reuniões: Quin1a:rfeiras, Qs 11:00 horm 

local: Sala "Rui Barbo1a" -Anexo 11- Romai1621 e 716 

• 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
{7 membros) 

Titulare!> 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Ale ... andre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Távora 3. Oinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: l!do Ferreira da Rocha- Ramol312 
Reuniões: Quartas-feiras, às. 9r00 horas 
Lcx:ol: Sala "Rui Barbosa"- Anexo ll -Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPq 
•(7 membros} 

Títulares 

1 . lenoir Vergas 
2. _Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
-4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Faroh 
2. Itamar franco 

COMPOSICÃO 

Presidente: Bon[amim Fora h 
Vico-Prosidente: l.enoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos leão 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. lózoro Barboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. lourivol Baptista 
S. Mattos Leão 

1. Evondro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Otto lehmann 
2. Teotanio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1 . Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 
Reuniões: Terços-feiras, !!:Is 10:00 horas 
Local: Saia "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramois621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporários 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11- Térreo 
Telefon": 25-8505- Ramal 303 

1) Comissões Temporários para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporárias para Apreclaçao de Vetos 
3) Comissões Especiais e ele Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto.de lei Orçamentária (art. 90 do Regir.;onto 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes de Só -Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

HO!'lAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUIN'l!A SAL AS ASSIS~ENTE 

-~ 
C .. T. RUY BARBOSA RONAWJ 09:00 C.F. CL6VIS :eEVIUt:t,~vA CANDIDO 

Ral:laia - 621 o 716 Ramal - 623 
10:00 

C.A.R. CL6VIS .BEVILlCQUA LEDA 09:30 C.S.P.C-, RUY BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Ramai1.1 - 621 e 7l 

C.A. CM'IIS BE:VlUCQUA CLAUDIO C.E.e. CL6VIS :eEVILLCQUA CLEIDE 

10:)0 
Ramal - 623 COSTA 

10:00 
Ramal - 623 

C.R.E. RUY BARBOSA 
RacaiB - 621 o 716 

CJI.N'DIOO C.D.F. RUY BARBOSA RONALDO 
RanaLS- 62J. e 71 

HO?.AS ç0ARTA SAL AS ASSISTENTE C.L.S. 

11:00 

CLCIVIS BEVIUCQUA 
Ramal - 623 

DAlfiEL 

09:00 C.S.N. RUY BARBOSA LBilA RUY BARBOSA c.s. LBDA Ramais - 621 e 716 Ramais - 621 e 71 

c.c.J CL6VIS BEVIU:CQUA MARIA l2:00 c.a. CLCIVIS BEVIUCQUA MARIA 

10:00 Ramal - 623 HELENA Ralllal - 623 CARII'J!:M 

C.M.E. RUY BARBOSA RONALDO 
Ramais - 6a e 7l6 

10:30 C.E. RUY BAROOSA 
Ramais - 621 e 716 

DANIEL 
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ANO XXXIII - N• 037 QUINTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 1978 BRASfLIA - DF 

.-----~----CONGRESSO NACIONAL-------. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Petrô

nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•l9, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que "altera a 
legislação do imposto sobre a renda". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.598, de 26 de dezembro de 1977, que "altera a 
legislação do imposto sobre a renda". 

Senado Federal, 26 de abril de 1978.- Senàdor Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Petrô- · 
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 20, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.597, de 23 de dezembro de 1977, que "altera a 
legislação relativa ao Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e 
Gasosos, e dá outras providências''. 

Artigo único. É.aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.597, de 23 de dezembro de 1977, que "altera a 
legislação relativa ao Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos, e dâ outras 
providências''. 

Senado Federal, 26 de abril de 1978.- 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 N• 21, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.590, de 19 de dezembro de 1977, que "dá nova 
redação a dispositivo do Decreto-lei n• 1.310, de 8 de fevereiro de 1974, que altera a 
legislação referente ao Fundo do Exército". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.590, de 19 de dezembro de 1977, que "dá nova 
redação a dispositivo do Decreto-lei n• 1.310, de 8 de fevereiro de 1974, que altera a legislação referente ao 
Fundo do Exército". 

Senado Federal, 26 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Petrô
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 22, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.595, de 22 de dezembro de 1977, que "dispõe sobre 
o Imposto de Renda devido pelos importadores ou distribuidores de filmes estrangeiros, e dá 
outras providências". 

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.595, de 22 de dezembro de 1977, que "dispõe 
sobre o imposto de renda devido pelos importadores ou distribuidores de filmes estrangeiros, e dâ outras 
providências''. 

Senado Federal, 26 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Petrô
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 23, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.596, de 22 de dezembro de 1977, que "altera os limi
tes do benefício fiscal de que tratam os Decretos-leis n'>'s 1.358, de 12 de novembro de 1974, 
1.431, de 5 de dezembro de 1975, e 1.491, de 1• de dezembro de 1976, e dá outras providên
cias". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto·lei n• 1.596, de 22 de dezembro de 1917. que "altera os 
limites do benefício fiscal de que tratam os Decretos-leis n•s 1.358. de 12 de novembro de 1974, 1.431, de 5 
de dezembro de 1975, e 1.491, de I • de dezembro de 1976, e dá outras providências". 

Senado Federal, 26 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

t -ATADA 54• SESSÃO, EM 26 DE ABRIL DE 1978 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunica~;ào da Presidência 

- Referente ao tempo do Expediente da sessão, destinado a 
homenagear o jornal O Fluminense, pelo trancurso de seu 
centenário de fundação. 

Oradores 

SENADOR VASCONCELOS TORRES. em nome da 
ARENA. 

SENADOR BENJAMIM FARAH, em nome do MDB. 

FALA DA PRESID~NC!A - Associativa em nome da 
Mesa. 

1.2.2- Discurso do Expediente 

SENADOR ORESTES QUERC!A -Indicação do nome 
do Sr. Laudo Na te[ para o Governo do Estado de São Paulo. 

1.2.3 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de comunicação: 

- N"' 86/78 (n9 135(78, na origem), referente à promulga
ção do Decreto LegislatiVo Õ5' 5, de 1978 e das Resoluções n"'s 6, 
11 e 12, de 1978; e à aprovação das Mensagens n"'s 33, 65, 68 e 69, 
relativas à escolha de autoridades. 

1.2.4 - Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos 
Deputados · 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dOs -seguintes 
projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 25/78 (n"' 1.626-B/75, na 
Casa de origem), que permite a dedução do _imposto de renda de 
gastos com assistência médica, inclusive radiografias, exames de 
laboratório e cirurgias, no caso e condições que especifica. 

- Projeto de Lei da Câmara n"' 26/78 (n"' 317-C/75, na 
Casa de origem), que regula o exercício da profissão de Técnico 
em Radiologia, e dá outras providências. 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 4/78 (n"' 155/77, na 
Câmara dos Deputados), que aprova as contas do Excelentís
simo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício de 
1976. 
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1.2.5 - Comunicações da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de 
Decreto Legh;lativo n'~' 4/78, lido no Expediente. 

- Arquivamento dos Projetas de Lei do Senado n'i's 182, 
187 e 258, de 1977, por terem recebido pareceres contrários, 
quanto ao mérito, das COmissões a que foram distribuídos. 

-Transferência, para as 19 horas e 30 minutOS;- da sessão 
do Congresso Nacional anteriormente convocada para as 19 
horas de hoje. 

1.2.6- Comunicações da Lideran~ada ARENA, 

De substituições de membros em· Co~issÕ~ Mistas do 
Congresso Nacional. 

1.2.7- Leitura de projetas 

- Projeto de Lei do Senado n~' 72/78, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que introduz alteração no Código 
Nacional de TrânsitO~ 5.108, de 21 de setembro de 1966). 

- Projeto de Lei do Senado n"' 73f78, de autoria do Sr. 
Senador Lázaro Barboza, que altera o art. 79 do Código 
Eleitoral no que se refere à exclusão do eleitor falecido. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 74j78, <{e autoria do Sr. 
Senador Lázaro Barboza, que altera a Lei dos Registras Públi~ 
cos a fim de determinar- a cotnuilicação de ocorrência de óbitos 
ao juiz Eleitoral da r-espectiva ZOna Elfdtoral. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 75/18, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que amplia a gratificação 
estabelecida pela Lei n~' 4.090, de 13 de julho de 1962. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 76/78, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que dá nova redação ao parágrafo 
I~', do artigo 791, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

- Projeto de Lei do Senado n9 77/78, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que dâ nova redação ao artigo 464 
da Consolida~ão das Leis do Trabalho. 

1.3-0RDEMDODIA 

-Requerimento n"' 57/78, d-e autoria do Sr. Senador Cunha 
Lima, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal 
do discurso proferido pelo ex~Senador Argemiro de Figueiredo, 
por ocasião da solenidade de lan~amento do seu livro "Discursos 
Parlamentares", pelo Gováno do Estado da Paraíba, no dia 9 de 
março de 1978. Aprovado, após usarem da palavra no encaminha~ 
menta de sua votação os Srs. Senadores Cunha Lima, Henrique 
de La Rocque, Virgílio Távora, Dirceu CardOso, Otto Lehmann, 
Mauro Benevides, Adalberto Sena e Benjamim Farah. 

- Requerimento n~' 82, de 1978, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, solicitando, u retirada do Projeto de Lei do 
Senado n~ 210/77, de sua autoria, que . .regula o provision.amento 
dos práticos e oficiais de.farmácia. AprO,..ado, após usar da pala
vra no encaminhamento de sua votação o Sr. Senador franco 
Montoro. 

- Projeto de Lei do SenadO nl' 237/76, de autoria do Sr. 
Senador Itamar Franco, que dispõe sobre o ensino obrigatório, 
em todos os cursos. jurídicos do Pafs, da disciplina "Direitos 
Humanos Fundamentais". Votação adiada por falta de 
"quorum", após ·usar dã palavra no encaminhamento de sua 
votação o Sr. Senador Nelson Carneiro. 

- Projeto de Lei da Câmara nl' I /77 (n9 2.320~A/74, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que regula a locação predial urbana, e dá outras 
providências. Discussão sobrestada por falta de "quorum" para 
votação do Requerimento nl' 61/78, de adiamento de sua 
discussão para recxame da Comissão de Constituição e Justiça. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 64/74, de autoria do Sr. 
Senador Franco Montoro. estabelecendo que, se o INPS não 
prestar assistência médiCa à gestante, deverá reembolsar o 
segurado pelas despesas comprovadamente realizadas. Discussão 
encerrada, tendo sua votação adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado nl' 265f16, do Sr. ~enador 
Agenor Maria, que elimina a exigência do período de carência 
para concessão, pelo INPS, de benefícios em virtude de 
incap<~cidade para o trabalho ou morte do segurado. Discussão 
sobrestada por falta de "quorum" para votação do Requeri
mento n"' 77 (78, de adiamento de sua discussão para reexame da 
Comissão de Legislação Social. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 63/77, de autoria do Sr. 
Senador Jarbas Passarinho, que aplica ao dirigente sindical 
candidato a cargo eletivo o disposto no art. 14 da Lei nl' 6.055, 
de 17 de junho de 1974. Discussão encerrada, tendo sua votação 
adiada por falta de "quorum". 

- Projeto de Lei do Senado "n,. 144/71, do Sr. Senador 
Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determinar o 
pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e mili~ 
tarda União, e dá outras providências. (Apreciação preliminar 
da constituCionalidade e juridicidade.) Discussão sobrestad.a por 
falta de "quorum" para votação do Requerimento n"' 59/78, de 
odiamento de$ua discussão. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR VJRGILJO TÁVORA __:_ .EsCfa!idmCntos a 
tópicos de recente pronunciamento do Senador Paulo Brossard, 
na parte referente ao episódio envolvendo o Banco Económico, a 
corretora SOCOPA e o Banco Intercontinental de Investimentos. 

SENADOR CUNHA . LIMA -- Análise da Mensagem 
PresidCnCial no tpcante ao iiitúe::iSe-da -·agropecuãr:ia dentrõ do 
contexto da política econômico~fmanceira do Pai_s. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Necrológio do 
escritor Amora M aciel. 

SENADOR NELSON CARNEIRO Sugestões 
enca~inhadas pelo Presidente da Federação dos Trabalhadores 
Cristãos do Estado do Rio de Janeiro, a propóisto da anunciada 
reforma da Consolidação das Leis do Trabalho. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Considerações so
bre projeto de lei apresentado por S. Ex~ que consolida a legisla~ 
cão vigente instituindo a nova Lei Orgânica da Previdência 
Social Urbana. 

SENADOR DIRCEU.CARDOSO- Manifestação de pesar 
pelo falecimento do Sr. João Renato Fraga. 

~ 1.5- DESIGNAÇÃO QA ORDEM DO DIA. DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- MESA DIRETORA 

3- LIDERES E VICE-LIDERES 

4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSúES PERMANEN
TES 
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ATA DA 54~ SESSÃO, EM 26 DE ABRIL DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. JOS!t LINDOSO, AMARAL PEIXOTO E MAURO BENEVIOES. 

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

Adalberto Sena -José Lindoso - Henrique de La Rocque -
Petrônio PorteUa- Mauro Benevides- Wj]son Gonçalves - Age
nor Maria - Cunha Lima - Marcos Freire - Arnon de Mello -
Heitor Dias- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- _Eurico Rezende
João Calmon- Amaral Peixoto- Roberto Saturnino- Vasconce
-los T9rres- Benjamim Farah- Nelson Carneiro- Gustavo Ca
panema- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quércia 
- Otto Lehmann - Lázaro Barboza - Osires Teixeira - ltalívio 
Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Leite Chaves -
Mattos Leão- Lenoir Vargas- Otalr Becker- Daniel Krieger. 

O SR. PRESlDENTE (José Undoso) - A_ lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senado_res. Havendo nt:jmero 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O tempo destinado aos oradores do Expediente da presente ses
sã-o, face à aprovação pelo Plenário de requerimento do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres e outros Srs. Senadores, será dedicado a homena
gear o. jornal O Fluminense, pelo transcurso do centenário de sua 
fundação. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Vasconçelos TorreS, 
que falará em nome da Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Em nome 
da Aliança Renovadora Nacional, pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.):---- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há dois anos, regisirando o 98~' aníverSário do jornal O 
Fluminense, textualmente eu pedia a Deus vida para registrar o 
centenário de fundação dessa importante folha do meu Estado. Foi 
como que um festival, porque a fusão, na data em que ocupava a tri
buna, tinha exatamente dois anos, e pude, como representante 
fluminense, sentir que os meus Pares, no Senado, conheciam a 
trajetória desse órgão informativo, e, sem distinção p"artidária, houve 
um desf1le congratulatório como o jornal que, no dia 8 de maiO 
v~ndouro, irá comemorar o ~eu centenário de existência. 

O Sr; Ruy Santos (ÀRENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Pois 

não. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permita que interrompa 
V. Ex• nas primeiras palavras que vem de pronunciar. Mas como 
V. Ex• falou_em congratulações, quero também congratular-me com 
O Fluminênse. ~heroísmo, nesta terra, um jornal chegar a cem anos 
de vida. E se O Fluminense chegou, deve principalmente à força da 
cultura e da tradição do velho Estado do Rio. Só a terra fluminense 
tem, ao lado de poucas outras no País, a força para manter um jornal 
durante um século. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) -
Expressivas as suas -palavras e que têm o mérito de praticamente 
incontidas, pela sinceridade com que V, Ex• solicita um aparte para 
dizer uma verdade. Um homem do seu porte intelectual e que conhe
ce bem o que é a imprensa no Brasil só pode dar, à homenagem que o 
Senado presta ao jornal O Fluminense, esse sentido dC autenticidade. 
Só me cabe agradecer, porque V. Ex• sintetizou, foi feliz, expressan
do· talvez aquilo que eu pudesse dizer, nestas palavras que serão 
pronunciadas de improviso, para que tanto quanto possível entra
duza o que realmente sinto em torno dessa grata efeméride. Parabéns 
a V. Ex$ 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Dá V. Ex•lic;eoÇ.a para 
um aparte'? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Pois 
não, nobre Senador Nelson Carneiro. · 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Diz V. Ex• que vai 
manifestar ao Senado e à Nação a sua opinião, o seu ponto de vista 
sobre a efeméride que hoje cOmemoramos. Acho que V. Ex• vai tra
duzir o pensamento de todo o povo fluminense. Ainda ontem, tive 
oportunidade de visitar oito municípios e em todos eles encontrei a 
grande repercussão que nestes 100 anos tem tido O Fluminense, 
atualmente sob a direção do nosso eminente colega, Deputado Alber
to Torres. Assim, V, Ex• ê muito modesto quando diz que dá a sua 
opinião, porque o que V. Ex' vai traduzir é o pensamento de todo o 
povo fluminense. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Muito 
grato, e ê o testemunho que V. Ex• traz das suas andanças pela terra 
fluminense depois da fusão, sentindo o quanto o jorital é importante 
como meio de comunicação. -

O Sr. Arnon de Mello (ARENA - AL) - Dá V. Ex• licença 
para um aparte, nobreSenaÇ-or Vasconcelos Torres? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - Pois 
não, apenas. me' permitiria antes completar o meu raciocínio, 

E quanto soube se firmar na comunidade, pela importância, 
pela seriedade das suas informações, cOmo um veículo em que se 
pode estabelecer perfeitamerite uma igualdade - fluminense e o 
Fluminense, coisas perfeitamente iguais. -

Com prazer, Senador Arnon- de Mello. 

O Sr. Amon de Mello (ARENA- AL)- Nobre Senador Vas
concelos Torres, tenho uma grande alegrii em, complementando o 
aparte do ilustre Senador Ruy Santos, apartear V. Ex•, sobretudo 
quando V. Ex~ se refere ao O Fluminense. O nobre Senador Ruy San
tos declarou que a vitória do O Fluminense era uma marca tradicio
nal da capacidade do povo do Estado do Rio de Janeiro. Eu diria is
to e mais o seguinte: é também uma prova da capacidade do seu 
atual diretor. Como velho jornalista que sou...:....:.. tenho em Alagoas 
um pequeno jornal- sei das dificuldades que enfrenta um proprietâ 

, rio de jornal de um Estado relativamente pequeno, e., sobretudo, 
como no caso de O Fluminense, que se publica no Estado do Rio de 
Janeiro, que, antes da fusão, já possuía uma grande imprensa, 
V. Ex• faz bem em louvar O Fluminense, mas não se deve deixar de 
destacar a importância da contribuição de Alberto Torres para o 
grande êxito desse conceituado jornal. Ainda há pouco, V. Ex• me 
apresentava Alberto Torres, a quem eu jã conhecia há muitos anos, 
desde os velhos tempos da nossa UDN, de que ele foi· um dos 
grandes. Disse· lhe, então, do meu apreço pelo jornal, e não somente 
pelo jornal, mas pela sua capacidade, dele, Alberto Torres, em dirigi
lo em termos de empresa e com raro equilíbrio, em dirigi-lo com 
honestidade, com correção, com patricitisnió, infOrmando sempre o 
povo fluminense d_e tudo quanto acontece, flo Estado, no Brasil e no 
mundo, sempre baseado na verdade. São estas as palavras que gosta
ria de dizer em aparte a V. Ex•, nesta hora em que ocupa a tribuna 
do Senado para, em nome da ARENA, render homenagem a um dos 
melhores jornais deste País. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - Grato, 
nobre Senador Arnon de Mello. 

Estas, são antecipações efetivas. Sinto, Sr. Presidente, o que 
desejava dizer já está sendo magnificamente expressado pelos 
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Senadores que me estão aparteando, o que dá ao jornal aniversarian
te a medida da sua importância, de sua influência na ârea federal, 
pois que com esse nome provinciano de O Fluminense. hoje, é certo, 
tem, efetivamente, dimensão naciorial. 

Nasceu na antiga Capital do Estado e se projetou por todo o 
País, graças à sua honestidade, seriedade das informações, sua 
capacidade direcional. 

Nobre Senador Arnon de Mello, V. Ex• exaltou a figura do 
Deputado Alberto Torres, Diretor de O Fluminense, _a quem também 
exaltarei como uma das figuras mais relevantes dã política não 
somente do Estado do Rio, mas -de tOdo o Brasil. Efetivamente, 
Alberto Torres é um guia, pelo exemplo moral da sua personalidade 
e pelos exemplos morais qpe imprime à sua folha, de importância 
relevante, por ser noticioSa e jamais ter especulado com a honra 
alheia. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte'? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ) ~Com 
prazer. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Nobre Senador 
Vasconcelos Torres, aplaudo a iniciativa de V. Ex• na tão oportuna 
e justa homenagem aograndejornal-do Estado do Rio. Filho do Va
le do Paraíba, senti que, no Estado .de São Paulo, sobretudo em mi~ 
nhtt região, o jornal O Fluminense tinha - e tem - grande penétra
ção, sobretudo porque sempre foi um jornal que seguiu linhas políti~ 
cas definidas, linhas de orientação pública muito segura, muito 
perfeita e muito brasileira. Na oportunidade em que O Flwninense 
completa., aquilo que é raro na nossa ImprenSa, o seu centenário, 
nada mais justo que do Senado Federal partam palavras de apreço e 
simpatia. E, de minha parte, palavras de louvores a V. Ex•, pela 
oportuna inícíatiV:i de prestar a esse grande jornal esta homenagem. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Meu 
prezado colega e amigo Senador Otto Lehmann, como me sinto feliz 
c-om a sua menção ao Vale do Paraíba, porque foi esse jofnal, meu ca
ro Senador paulista, que levantou a bandeira em defesa do Rio 
Paraíba, particularmente por seu atuat Diretor, Deputado Alberto _ 
Tôrres' .. 

v.' Ex• sabe que esse rio é hoje a própria poluição, como 
igualmente procuraram desviar o seu leito, para se construir uma usi
na em Caraguatatuba, assunto esse superado, em virtude de cam
panha vigilante de O Fluminense. Na ocasião, os aSpectos sanitários 
do rio foram esquadrinhados, examinados por uma reportagem ati
lada, percuciente, efetiva, mostrando que o Rio Paraíba não per
tencia somente ao Estado do Rio, mas era também um patrimônio 
de Minas Gerais, da antiga Guanabara e, particularmente, do seu 
querido Estado de São Paulo. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- b o rio onde não havia 
maleita. O rio das âguas ferroginosas a que se referia o velho Prof. 
Miguel Couto. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Exato. 

Sr. Presidente, já me sinto feliz por ter tomado a iniciativa desta 
homenagem, porquanto vejo que ela realmente não é minha, do se~ 
nador pelo Estado do Rio, mas de todo o Senado, em razão dos 
depoimentos valiosos sobre a importância, o valor da Imprensa, 
quando ela é construtiva, quaildo é honesta, quando é dinâmica, sob 
a direção de um homem patriota, vibrante, capaz e que dedica cada 
minuto da sua vida a serviço da coletividade, como o é o Deputado 
Alberto Tôrres. 

O Sr. Roberto Saturnino (MDB - RJ) - Permite V. Ext um 
aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Com 
prazer. 

O Sr. Roberto Satumino (MDB- RJ)- Todo o Senado obser~ 
va que o-conjunto de depoimentos em favor desse jornal que V. Ex• 
homenageia reflete o conceito de que desfruta O Fluminense em todo 
o País. Realmente, O Fluminense é hoje um jornal de 'âmbito nacio~ 
na!, um jornal que cresceu com dificuldades óbvias, resultantes da 
concorrência - honesta e jornalística - que tinha que- enfrentar, 
com os grandes periódicos sediados no Rio de Janeiro. Não obstan# 
te, cresceu, ganhou importância nacional, sem ootra- razão a não ser 
a fidelidade aos princípios da ética jornalística, a seriedade com que 
prestou, durante todos estes anos, inestimâvel serviço de informação 
à coletividade do Estado do Rio, serviço esse que faz com que esse 
jornal realmente seja merecedor da homenagem que V. Ex' e- cg~ 

mo o nobre colega diz - todo o Senado nesta tarde, lhe presta. e 
evidente que, ao prestar esta homenagem ao O Fluminense, ela se 
estende à figura do seu grande Diretor, o Deputado Alberto Tôrres. 
E' eu, particularmente, acrescento pequeno depoimento: fui adver
sário, numa campanJ:ia, numa disputa eleitoral, do irmão do Depu~ 
tado Alberto Tôrres- o Senador Paulo Torres. Não obstante ser 
adversário de seu irmão numa disputa eleitoral, a forma como sem
pre fui tratado pelo O Fluminense- sem nunca sequer ter havido o 
menor sintoma ou indício de má vontade em relação à minha candi
datura, ao que eu representava como candidato do MDB naquele 
instante, muito ao contrário - não obstante ser adversário, numa 
dísputa poHtica, de Paulo Torres, a isenção que caracterizou o 
comportamento desse jornal, durante aquela campanha, me faz parti
·cularmente um admirador de O Flwninense. A homenagem que 
V. Ex• presta e o apoio que tem de todos os Senadores da_ Casa é re
flexo do grande e merecido prestígio de que desfruta atualmente esse 
periódico. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Nobre 
Senador Roberto Saturnino, V. Ex• foi muito justo e sublinhou um 
traço de dignidade de O Fluminense. Vemos que, quando há espírito 
empresarial, os laços de família- importantes como são- às vezes 
são sacrificados pelo interesse da informação. V. Ex• teve todos os 
seus passos registrados pelo O Fluminense. Sem querer dimfimír o 
valor das intervenções havidas, adianto que V. Ex• fez a melhor 
homenagem que esse jornal poderia receber. Enquanto o irmão-di
retor Jançava~se na luta pela vitória do candidato Paulo Torres. 
nosso querid() e _grande Presidente do Senado, O Fluminense, como 
órgão informativo, porque não é apenas lido pela ARENA, é lido 
também pelo MDB- e sou capaz de dizer, até, que é mais lido pelo 
MDB, porque Niterói escolheu o seu Prefeito na· hoste adversâria. 
:t: isso; esse traço de dignidade é que dâ ao jornal O Fluminense essa 
c,aracterística importante de ser honesto, de ser noticioso. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ)- Com 
muito prazer. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador. 
Vasconcelos Torres, desde quando o Rio de Janeiro era, ainda, a 
distante, bela e sonhada capital da República, bela por suas belezas 
naturais, pelas suas praias e pelas suas mulheres, muito mais 
admirada por isso do que pelo papel que ela desempenhava no 
prOcesso de desenvolvimento brasileiro, eu, do meu então longínquo 
Goíás, ·via, em inúmeras e inúmer~s mesas; fascículos de O 
Fluminense. E, se dou o aparte a V. Ex• é para testemunhar que 

·quando V. Ex• diz que O Fluminense tem, realmente, uma dimensão 
nacional, ele o tem; não hoje, no novo Brasil de Brasflia, no novo 
Brasil onde o progresso estâ em todos os cantos, mas atê no Brasil de 
antanho se via e se sentia no O Fluminense aquele poder extraordinâ~ 
rio de representar os sonhos, as lutas e as- ãspirações da brava gente 
fluminense. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Obriga
do, Senador Osires Teixeira. 

Já agora. falando ao sabor das intervenções dos meus prezados 
colegas queria ressaltar o pioneirismo do jornal que completa um sé-
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culo de existência, pioneiriSmo em todos Õs ·sentidos, inclusive, num 
que hoje é a base da empresa jornaUstica; a chamada seção dos 
classificados. V. Ex' foi feliz porque, guardadas as coteções do jor
nal, vamos ver- na época não havia ainda a especulação imobiliá
ria - mas \'ai-se poder reconstituir a história, talvez, do Império, 
na área da velha Província Fluminense com esses classificados, 
principalmente- no capítulo da escravidão, quando se anunciava a 
fuga de uma escrava, quando se pedia informação sobre um deter
minado problema, nuns anúncios pequenininhos e que nenhum dos 
grandes jornais ainda, com a minha homenagem a todos eles, tinha 
vislumbrado. Este é_ o prioneirisrito que deve ser ressaltado e que eu o 
menciono face à opOrtUnidade do seu aparte. 

O Sr. Otair Becker (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Com 
prazer. 

O Sr. Otair BCCiú~r (MOB -=-scj-= Linha reta de conduta, 
sadios princípiOs jOrnalísticos, entre outros, cei-tamente embasaram 
de forma definitiva a existência deste jornal, por 100 anos. Quero 
deixar registrados os cumprimentos de Santa Catarina à diretoria, a 
todo o oorpo redatorial e a V. Ex', pela homenagem que presta. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- Muito 
grato, Senador Otair Becker, pela gentileza do seu aparte. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- V. EX~ me permite um 
aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - Com 
muito praz e~. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - No_bre Senador 
Vasconcelos Torres, V. Ex• hã de lembrar-se que, hã cerca de dois a 
três anos, numa homenagem especial que V. Ex• prestou a esse jor~ 
na!, tive-ocasião _de manifestar-me não só a respeito do grande mérito 
que ele tem na vida pública, social e política do Estado do Rio de 
Janeiro, como também de render uma homenagem especial ao seu 
ilustre Diretor, o Sr. Deputado Alberto Torres, pessoa com quem ti
ve oportunidade de privar ao tempo em que ambos trabalhamos no 
gabin_ete do Ministro Brígido Tinoco, no Míriísthio da Educação e 
Cultura. Renovando esse episódio que foi para mim muito grato, 
quetv ainda, nesta oportunidade, sem entrar em mais detalhes 
invadindo a seara que tanto já aqui cultivaram, que V. Ex• transmi
ta, em meu nome pes.<;oal, as minhas congratulações, a minha sau~ 
dação ao Sr. Deputado Alberto Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - Igual
mente agradeço o depoimento de V. Ex• 

Sr. Presidente, agora pergunto a miin mesmo: O- que terei mais a 
dizer? Fazer um retrospecto desses cem anos passados não seria tare
fa difícil. O assunto, inclusive, é objeto de pesquisa de universitáriOs 
da minha terra e toda a vida da Nação, nesse período, poderá ser 
buscada, nas colunas daquele tablóide incipiente, a 8 de maio de 
1978. 

Nascido sob boa inspiração, com diretores que o honraram, que 
enfrentaram as dificuldades da época de uma imprensa que tinha um 
raio de comunicação restrito, evolui para, hoje, com os recursos 
modernos da tecnologia, se transformar, efetivamente, num meio de 
comunicação importante. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex' um outro 
aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permita-me interromper 
V. Ex', já agora para um acréscimo àquele meu aparte. f: que dirige 
O Fluminense um velho companheiro de lutas partidárias, um velho 
companheiro do Palácio Tiradentes; homem inteligente, brilhante, 
cujo nome mantenho unido ao de Acúrcio, outra grande figura da 
família Torres. De maneira que eu me congratulo, também, com 

Alberto Torres, e principalmente com ele, pelo vulto, pela projeção 
que deu a este centenário órgão da imprensa fluminense. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ)- V. Ex• 
feliz, pela menção ao ex-Deputado Acúrcio Torres e que, por sinal, 
foi o orientador, irmão e pai, ao mesmo tempo, daquele a que V. EX' 
homenageia com as suas palavras, o Sr. Deputado Alberto Torres. 

Mas, Sr. Presidente, mencionando os nomes de Prudêncio Luis 
Ferreira Travasses, de Francisco Rodrigues de Miranda e de Luiz 
Henrique Xavier de Azeredo, quero chegar ao Deputado Alberto 
Torres. Sem a compreensão do que a imprensa móáerna é, O 
Fluminense não poderia chegar ao que chegou nos dias de hoje. 

Não quero relatar, Sr. Presidente, porque o tem-po não me 
permitiria, o -que era imprensa difícil na -tij)Ografia, tipo a tipo, na 
seleção daqueles homens artesanais que passavam horas a fio, pela 
madrugada, para compor uma coluria. Quero reportar-me à presen
ça de Alberto Torres no jornal para dinamizá~ lo e para modernizá
lo. Sintetizaria dizendo o que ele fez, recentemente, tendo sido pionei
ro. turnbém, na instalação do off-Jet, antecipando-se aos graildesjor~ 
na is deste Pais. _ 

Sinto-me feHz p~r ver que a minha homenagem é constituída 
pelo depoimento dos Senadores. Teria muito que dizer sobre a 
personalidade do Deputado Alberto Francisco Torres, que honra o 
Senado com a sua presença nesta homenagem; e ele, político tarimba
do, sabe, e eu também, Sr. Presidente, com trinta e dois anos_je 
mandato posso afirmar, que dificilmente um acontecimento como 
este tem as galas de uma manifestação tão afetiva, tão imPOrtante no 
Senado Federal, que, dificilmente, pela sua sistemática e até pelo seu 
Regimento, presta uma homenagem como a que ora tributamos ao 
centenário jornal O Fluminense. 

Homenagem justa a esse homem brilhante, advogado, jornalista 
e político, que é um dos maiores tribunos que a terra fluminense 
possui;"'a esse díretor sincero, afetivo, capaz de todas as renúncias, 
psicólogo que conhece a alma humana como ninguém, pelo transcur
so do centenário do jornal que ê seu, como propriedade, mas que é 
principalmente de todo o povo fluminense, de todo o povo brasilei
ro, pelo que estereotipa, nas suas páginas pelo que significa, repre
sentando os interesses da comunidade não.apenas do antigo Estado 
do Rio mas da antiga Guanabara. 

Um jornal rigorosamente da família brasileira, com todos os 
setores que uma imprensa moderna tem, desde a notícia do subúrbio, 
do distrito, da vila, do município mais longínquo, com a rede notá~ 
vel de cotTespondentes que possui, e que também dá as notícias 
internacionais, que está presente em cada hora, em cada momento, 
como citava hã pouco, aqui, o Vale do Paraíba, e como posso citar a 
Universidade Fluminense; a melhoria do sistema de água e esgotos, 
tanto de uma como de outra Capital; da iluminação; das campanhas 
contra os aumentos escorchantes; a defesa do contribuinte, a penetra
Ção em todos os setores e, principalmente, o respeito que tem em ca-
da lar onde chega. . . 

Sr. Presidente, durante muitos anos atravessava eu de Nitrói 
para o Rio de Janeiro nas barcas da antiga Cantareira e hoje ri3s
lanchas da frota carioca, e quero dizer apenas que quem segue de 
manhã cedo para o Rio de Janeiro, mesmo que não seja um pesquisa
dor atento, pode ver, assim, sem nenhuma preocupação maior, que o 
jornal O Fluminense está sendo manuseado pelo operariado, pela 
classe pobre ou pela classe rica, porque é um jornal totalmente sem 
discriminação. 

Ao Deputado Alberto Torres, aqui presente com alguns de seus 
companheiros de diretoria, quero endereçar o aplauso pelo cumpri
mento dessa etapa, e, Sr. Presidente, feliz comigo mesmo porque 
tomada essa iniciativa: e mais, como disse no iníCío da minha oração, 
de poder ocupar o microfone- nós que vivemos para baixo e para 
cima, do Rio para cá, daq~i para o Rio, nesse píngue-pongue aéreo 
- e emocionadamente dizer o quanto estou feliz de poder represen
tar o pensamento de todos os meus coestaduanos, em particular, 
porque o Brasil já falou aqui através da palavra categorizada dos 
Senadores que me apartearam, mas particularmente dos meus 
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coestaduanos, poderia até dizer da minha família, Sr. Presidente, por
que O Flwninense é para cada um de nós- a minha famflia é a famí
lia do Estado- é para todos nós uma coisa que não pode ser defini
da apenas como jornal, é algo mais é aquilo que chega e fafa o que 
pensamos, o que sentimos, o que reivindicamos. 

E a esse homem respeitado, querido, bom, honesto, só posso di
zer -eagorajã atravessado pela emotividade- de que valeu a pena 
a iniciativa que tomei, e qUe os cem anos do Jornal O Flwninense sir
vam para mostrar ao País do que pode a imprensa honesta, honrada 
e decente. · 

Ao jornalista Alberto Torres os meus parabéns, e ao jornal 
centenário O Fluminense, que possa prosseguir sempre na sua senda, 
e que·outros cem anos, com Outros Senadores ac:jui, ·possam ser 
registrados, porque um jornal assim, Sr. Presidente, orgulha não o 
lugar onde é editado, não o Estado onde é feito, mas a Nação ·onde 
é produzido. Jornal de bem e que pode se transformar, perfeita
mente, em guia moral pelos exemplos que contém, diariamente, nas 
suas páginas. · 

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

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Co_ncedo a ·paTav·ra ao 
nobre Senador Benjamim Fafah·,-que iã.Iará em nome d.o Movimento 
Democrático Brasileiro. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quando se aproxima o dia que assinala o primeiro centenário de 
fundação de O Fluminense, esta Casa do Congresso, a requerimento 
do nobre Senador Vasconcelos Torres, rende justa homenagem àque
le importante jornal do Estado do Rio de Janeiro, cujas páginas, des
de o seu nascimento, têm difundido notlcias sem conta de fatos c 
feitos que tanta grandeza deram à inteligência e ao esforço dos ho
mens do Brasil e do Mundo. 

Sim, Sr. Presidente, os avanços da ciência, o progreSso, os-acon
tecimentos de maior relevo estão registrados naquele grande e impor
tante jornal de Niterói. No seu acervo estâ a noticia do aparecimento 
do fonógrafo, da luz elétrica, do telefone e da aviação; as lutas pela 
República e pela Abolição e as agitações que se seguifaffi; ã.S refor
mas sociais propostas por Leão XIll; as vitórias de Santos Dumont, 
o pai da aviação; as campanhas de saneamento de Osvaldo Cruz, so
bremodo a febre amarela, a variola, a peste bubônica; os primeiros 
Presidentes da República; a campanha civilista de Ruy, a sua posição 
ao lado de Nilo Peçanha; a Primeira Grande Guerra; o advento do 
comunismo, do facismo, do_ nazismo; os grandes homens desse 
tempo. 

Note-se que em 1922 O Fluminense combatia a Hvre comerciali
zação de tóxicos e entorpecentes, cujas conseqílêndas só ultimamen
te mereceram o cuidado das autoridades. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex-~ ine pe!-riifte-iiiii 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ) - Ouço o aparte 
do nobre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, um jor
nal não sobrevive por tantos anos apcnas,pcla maquinaria que pos
sua, pelos ialentos de que disponha, mas, sobretudo, pela linha reta 
que pauta na defesa dos interesses coletivos. Não é por Ou.tra razão 
que O Fluminense, um jornal tão conhecido pelo seu trabalho, pelas 
suas lutas, pode hoje ver comemorados os seus cem anos de vida. E 
muito me apraz associar-me a estas homenagens de que V.' Ex' -é 
intérprete ao relembrar, pelo conhecimento da História Política 
Nacional, o nome do grande AlbeitO--T-orres·, Que -integra a direção 
desse grande jornal e que teve no Parlamento nacional um lugar de 
destaque pelo seu talento, pela sua cultura e também pelo seu alto 
espírito público. Congratulo-me, pois, com V. Ex~ pela iniciâ.tiva to
mada e daqui encaminho as minhas felicitações a O Fluminense, para 
que ele sobreviva por muitos anos, na mesma linha reta que tem 
seguido até aqui, 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado. 
nobre Senador Heitor Dias pelo seu brilhante aparte que vem engranM 
dccer o meu di seu rso. 

O Sr. Henrique De La Rocque (ARENA - MA) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Desejo, tam
bém, trazer a O Fluminense as minhas melhores congratulações. São 
cem anos de existência sua, brava e voltada para os mais !egítimos 
interesses do povo do grande Estado_ do Rio de Janeiro. Eis porque 
rogo a V. Ex• Senador Benjamim Farah que agasalhe as minhas 
palavras em seu discurso sobre acontecimento tão significativo para, 
em nome do povo maranhense e do meu, próprio, afirmar que a 
Imprensa toda ela aqui está de parabéns pela data que o Senado hoje 
festeja a requerimento do nobre Senador Vasconcelos Torres. Ao seu 
exemplar diretor, Deputado Alberto Torres, a minha melhor 
admiração, . 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado 
nobre S_enad?r Henrique de La Rocque. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. EuriCo Rezende (ARENA - ES) - Apesar de ter falado 
em nome da ARENA o nobre Senador Vasconcelos Torres, peço a 
S. Ex~ e a V. Ex• licença para depositar também as minhas emoções 
nas homenagens que se prestam ao jornal centenário, salientando 
iniciaJmente que O Fluminense surgiu eni termos de pioneirismo e 
so~ a ínspi.ração do ideatismo. O pioneiriSrilo expresso da -sua pró
pria idade e o idealismo consubstanciado rio fato -de ter sido fundado 
por dois eniinentes fluminenses: Prudêncio Luiz Ferreira Travasses e 
Francisco Rodrigues de Miranda, com um objetivo precípuo qual 
seja o de defender os ideais do poder conservador, logo depois que 
houve a queda do gabinete chefiado pelo gloríOso Duque de Caxias. 
De lâ para câ esse jornal vem escrevendo com fidelidade, com deta
lhe na alternação dos dias e das noites a história da gloriosa provín
cia. E, de alguns anos a esta parte extrapolou as fronteiras daquele 
Estado e passou a ter dimensões nacionais, alargarido, portanto, o 
mercado mental das suas idéias, dos seus íàeais e das sUas 
ínformações. Por tudo isso, O Fluminense, merece as expressões do 
nosso respeito, do nosso enaltecfmento, de envolta com os votos que 
formulamos pelo prosseguimento vitorioso da sua jornada, na 
prestação do melhor serviço público. Hoje, a sua frente se encontra 
um dos mais aplaudidos homens públicos da minha geração, o 
Deputado Alberto Torres e, em nosso relacionamento existe uma 
estima recíproca. De sua parte, em termos de bondade para comigo 
e, de minha parte, pelo espírito de justiça, diante do seu talento, da 
sua inteligência e do seu espírito público. Peço, então, a V. Ex• que, 
não apenas na qualidade de intérprete do pensamento da nobre 
Oposição, mas, como representante do Estado do Rio de Janeiro, 
receba as minhas palavras com um louvor muito sincero diante da 
manifestação ecumêníca do Senado Federal. 

O SR. BE~JAJ\11M FARAH (MDB- RJ)- Nobre Senador 
Eurico Rezende, agradeço a sua participação no meu discurso. 
V. Ex~ traz a dimensão da Maioria, e as suas palavras sintetizam o 
meu pensamento, que é pensamento, também, do Senado Federal. 

O Sr. Mauro Benevides~ (MDB - CE) - Permite, nobre 
Senador Benjamim Farah, um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Com muito 
praler. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre Senador 
Benjamim Farah, ao iniciar-se a presente sessão legislativa, tive eu o 
ensejo de ocupar a tribuna desta Casa, para me re-portar ao transcur-, 
so, no dia 7 de janeiro, do cinqüentenârio de fundação do jornal O' 
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Povo, que se edita em Fortaleza, no meu Estado, e que teve a dirigi-lo 
no passado dois eminentes brasileiros: o jornalista Demócrito Rocha 
e o saudoso Senador Paulo Sarazate. Naquela oportunidade, ressal
tei o quanto significuYa de lutas e de sacrifícios aquela longa trajetó
ria, ultrapassada brilhantemente pelo conceituado periódico de 
nossa imprensa. Hoje, quando o Senado Federal, pela manifestação 
de tribuna do nobre Senador Vasconcelos Torres e de V. Ex..~, home
nageia a defluência do centenário de O Fluminense, desejo associar
me em meu nome pessoal, a e.<;ta significativa manifestação de justo 
reconhecimento àquele jornal que se edita no Rio de Janeiro. Enten
do, nobre Senador Benjamim Farah, que o centenário de O 
Fluminense é um evento dos mais significativos, que se insere assim, 
com muita expressividade c com muito _brilhantismo, na história do 
jornalismo brasileiro. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Nobre Senador 
Mauro Benevidcs, muito agradeço o seu aparte. 

O Sr. Amarai Peixoto ~MDB - RJ) - Permite V. Ex,. um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ) - Ouço o aparte 
do nobre Senador Amaral Peixoto. 

O Sr. Amaral Peixoto (MDB- RJ) -Nobre Senador Benja
mim Farah, estava eu no meu gabinete e desejava chegar mais cedo 
para poder aparteã-lo, quando comemora o centenário do mais 
importante órgão da imprensa do antigo Estado do Rio. Sei das 
dificuldades enormes que a atual direção do jornal O Fluminense tem 
que Yencer para realizar, como vem realizando, um grande órgão, 
informando ao povo do Estado do Rio de tudo o que se passa no 
Estado e dos anseios da sua população. A proximidade da grande 
cidade do Rio de Janeiro é o maior tropeço para os jornais de Nite
rói, porque na mesma hora em que o h.abitante de Niterói recebe 
'os jornais da sua cidade, recebe, também, os do Rio de Janeiro, e a 
competição não é fácil; não é fácil vencer a concorrência dos grandes 
órgãos da antiga Capital do Brasll. Congratulo~me com V. Ex' pelo 
que vem dizendo da tribuna; estou inteiramente solidário e quero 
apresentar ao ilustre diretor do grande Jornal, o eminente político 
fluminense Deputado Alberto Torres, as minhas felicitações pelo que 
ele vem realizando em benefic;ío da imprensa do Estado do Rio de 
Janeiro. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Senador Amaral 
Peixoto, o seu aparte ê muíto oportuno, até porque V. Ex.,. fez carrei
ra pública no Estado do Rio de Janeiro. _Desde a Revolução de 1930 
que V. Ex• milita no antigo Estado do Rio de Janeiro _e co_nhece de 
perto a eficiência e a participação de O Fluminense na vida daquele 
Estado e do BrasiL O seu testemunho, portanto, é valiosíssimo e 
merece o nosso respeito. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex.• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Ouço o aparte 
do nobre Líder Paulo BroSsard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Eu desejava apenas dizer 
que me sinto exorierado de fazer considerações acerca do transcurso 
do centenário de O Fluminense, porque V. Ex.• ocupa a tribuna em 
nome da BanCada do MDB e da sua Liderança, de modo que V. Ex,. 
fala em nome de todos n.ós. Motivo por que apenas aplaudo os 
conceitos que V. Ex' está a externar. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado, 
meu nobre Líder, pelo apoio que V. Ex• reafirma, até porque foi 
V. Ex,. que me honrou com a designação para subir a esta tribuna e 
falar em nome do Movimento Democrático Brasileiro. E, agora, 
V .• Ex•, com o brilho que Deus lhe deu, ratifica a minha presença 
neste momento na tribuna. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu vinha dizendo que O 
Flwninense é um repositório da história. Todos os_ grandes aconteci-

mentos, desde a sua fundação, estão recolhidos àquele jornal, estão 
fixados nas páginas de O Fluminense. E falei de vários fatos. Citarei, 
também, as revoluções de 1922, de 1924, de 1930 e de 1932; os 
desdobramentos da Primeira Guerra e os da Segunda Guerra; ·os 
grandes homens que apareceram nesse espaço de tempo, como 
Churchill, Roosevelt, os ditadores, enfiin, as grandes figuras, não só 
na política, não só militares, mas, também, as figuras da ciência 
como Fleming, e os acontecimentos citados pelo O Fluminense 
anunciando o aparecimento de conquistas, de descobertas, entre elas 
oméson. 

O Fluminense está presente, está em toda parte, acompanha não 
só o movimento do Estado do Rio, mas do Brasil e dos outros países. 
bum jornal atualizado e, o Senador Amaral Pcix.oto.ainda hâ pouco 
disse aqui das dificuldades que o jornal do lado de i<í da Baía tem 
para competir com os grandes jornais da grande cidade do Rio de 
Janeiro. No entanto, O Fluminense vem caminhando altivo, vem 
lutando e vem se colocando galhardamente ao lado dos grandes jor
nais do País. É um jornal que pode ser lido em qualquer lar, por qual
quer homem de ciência, de cultura, porque ê, realmente, um jornal 
de primeira grandeza, ... 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex~? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ)- ... um jornal 
que se impõe pelo seu feitio, pela sua qualificação e pela sua atualiza
ção. 

Ouço o aparte do nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN)- Nobre Senador Benja
mim Farah, V. Ex,. tem sido nesta Casa um intimorato na defesa das 
melhores causas. V. Ex.• tem sido um homem de uma tenacidade 
extraordinária na defesa, enfim, das boas causas. Quero me congratu
lar com o jornal O Fluminense por ter em V. Ex'", representante da
quele Estado e tendo a oportunidade, hoje, indicado por nossa 
bancada de defender, desta tribuna, os encômios que todos nós sabe
mos e reconhecemos que merece o Jornal O Fluminense. Muito 
obrigado a V. Ex'" 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado, 
nobre Senador Agenor Maria, pelo seu aparte. 

E os artistas, os compositores, qual a participação deles? Eu cita
ria apenac; um fato: Carlos Gomes, o grande compositor, certa vez, 
em Niterói,levantou a sua taça em homenagem a O Fluminense. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V, Ex• um aparw 
ter 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Ouço o nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Senador Benjamim 
Farah, à assonância de vozes de todo o Brasil que os Senadores aqui 
portaram homenageando o jornal O Fluminense _quero trazer, 
também, a obscura e desataviada palavra da minha homenagem. 
Não é somente a homenagem da palavra. É a homenagem do cora
ção. Aqui está presente o Diretor do jornal O Fluminense, mas ele 
não veio aqui ouvir o Senado: é o Senado que tem oportunidade e o 
prazer de contemplá-lo, para prestar-lhe a homenagem da sua admi
ração. InYerteMse, portrmto, a cena neste Plenário. Quero dizer a 
V. Ex~ que os Senadores desta Casa não eram nascidos e já O. 
Fluminense representava, na opinião pública da velha província, uma 
posição de destaque; defendia os ideais da campanha republicana, 
defendia os ideais da libertação dos escravos, assistia às vascas do 
Império que agonizava e íntentou na República várias revoluções 
que sublevaram o território nacionaL E sempre O Fluminense mante
ve a sua bandeira desfraldada. Quero saudar em Alberto Torres, um 
desses elementos magníficos, que o Estado_ do Rio deve a e_~a 
irmandade magnifica; e Acúrcio Torres, cuja palavra fulgurante, eu 
jovem estudante, ouvi na minha terra natal; e o seu irmão que 
presidiu esta Casa e que também teve oportunidade de prestar ao 
Brasil relevantes serviços, no banho de sangue que nossas tropas 
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deram na Itãlia, pela manutenção dos ideais democráticos. E quero 
saudar, finalmente, na sua pessoa que dirige este jornal, esta bandei
ra desfraldada no Estado do Rio, esta figura de orador consumado 
que conheci quando Deputado Estadual do Espírito SantO,- quanto 
visitei a Assembléia Legislativa e lâ tive o prazer de ouVir; na sua 
oratória fulguratlte, na sua palavra magnífica e brilhante, a saudação 
que ele fez em nome da Assembléia Fluminense. Portanto, nobre 
Senador, é com entusiasmo e com o me?- co-ração, que presto a 
minha homenagem ao O Fluminense este jornal de cem anos que, 
com tanto trabalho, com tantos favores, com tantas causas petas 
quais lutou e hoje, sob a pena e a responsabilidade de Alberto Torres 
que, com a sua palavra e sua pena, presta relevantes serviços à terra 
fluminense e à terra brasileira. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado 
a V. Ex• pelo seu aparte vibrante, oportuno e que retrata tão bem o 
entusiasmo à combatividade, não só do Deputado Alberto Torres, 
que nos honra com sua presença nesta tarde. Mas também V. Ex• 
fez referência a esta irmandãde, realmente esta grande irmandade à 
qual vou me referir dentro de instantes. 

O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Permite, V. Ex'? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)- Senador Benjamim Farah, 
quando também me dirijO 3.0 Senador Va.c;concelos Torres na home
nagem que presta ao O Fluminense, quero, em nome da Paraíba, 
congratular-me com esta homenagem que se presta, tão digna e tão 
justa O Fluminense. aos seus cem anos de existência~ Um jornal que 
completa cem anos de existência já tem na sua história de dizer que 
prestou relevantes serviços a um século inteiro e -preStou relevantes 
serviços à comunidade. Hoje sob a orientação do Deputado Alberto 
Torres, que se encontra presente nesta Casa, ouvindo e assistindo a 
estas homenagens, tem a satisfaçãO de ver um passado de glórias, um 
passado benfazcjo, J.Lm passado de glorificação, um passado de ensi
namentos aos jovens, às lideranças atuais e às passadas. Corigratulo
mecom V. Ex!- e, ao mesmo tempo, com o Senador Vasconcelos Tor
res, pela homenagem que prestam nesta tarde, neste dia maravilhoso, 
a O Fluminense. que completa o seu ceritenãrio de obras prestadas, 
de mérito e de merecimento ao Brasil e, especialmente, ao Estado do 
Rio de Janeiro. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado, 
nobre Senador Cunha Lima, pelo seu brilhante aparte, trazendo, 
assim, a solidariedade da pequenina, mas sempre brava Paraíba. 

O Fluminense teve como colaboradores festejados poetas, crí
ticos, escritores, como Francisco Otaviano, Alberto de Otiveira, 
Hermes Fontes, Agripino_ GrleCO, Olegãrio Mariano, Ofíveii'3-V'ian3., 
este- como estudante, aos 15 anos, escreveu o primeiro artigo no 
O Fluminense, artigo de que ele se orgulharia e cit::uia, em 1940, na 
Academia Brasileira d·~ Letras. 

Sabe-se também, Sr. Presidente, que ali estreou Irineu Marinho. 
Daí se conclui que os mais variados setores da vida nacional: a políti
ca, o mundo dos negócios, o campo literário, a indústria, as artes, em 
toda parte aí estâ presente O Fluminense, sem perder o seu roteiro, os 
compromissos assumidos por ocasião da sua fundação. Lutou e luta 
pelo desenvolvimento, pelas instituições, pela cultura, pelos princí
pios mais altos e mais nobres. 

Portanto, não é uma história morta, mas ao contrário, viva, rica 
de acontecimentos marcantes; por isso que tem merecido sempre o 
respeito das figuras expressivas do Brasil, que inclusive lá comparece
ram pessoalmente para abraçar o Diretor daquele Jornal e para 
evidenciar a cortesia, como aconteceu com Bocaiuva, e também com 
o Governador Alberto de Seixas Martiil.s Torres, o Pi'esidente Pru
dente de Moraes e, muitos outros. 

Dentre seus Diretores, registro aqui: Prudêncio Luiz Ferreira 
Travassos, o primeiro, Francisco Rodrigues de Miranda que o- diri
giu desde 1878 até 19!9. De 1954 até esta data dirige aqU:dejornal o 
Jornalista, advogado, e Deputado estadual Alberto Torres. Não 

devo, a esta altura, divorciar o atual diretor dos seus irmUo~: Ao 
contrário, é uma trindade abençoada por Deus e imarcescivel. 

Acúrcio e Paulo Torres. Acórcio,_que fizera também política no 
antigo Distrito Federal, por onde foi eleito. Representou na Primeira 
legislatura a terra fluminense, através do PSD. E o fez com ín-tdigên
cia, bravura e muito ta to político. Fqi líder do Governo Dutra, tendo 
que enfrentar, e o fazia com brilho, a cada instante, eminentes e 
valorosos representantes da União Democrática Nacional, pois o 
PTB e o PR apoiavam o Presidente Dutra. 

Guardo a recordação de Acúrcio Torres, poHtico da melhor 
expressão, querido por muitos e respeitado por todos. 

Paulo Torres, componente valoroso da Força Expedicionária 
Brasileira, ex-Chefe de Polícia da Capital da República, ex-Gover-
nardor do Estado do Rio de Janeiro, ex-Senador, Ex-Presidente do 
Senado Federal. Só esses elevados poStos falam bem alto da 
personalidade do Marechal Paulo Torres. 

. Alberto Torres, de quem fui colega na Câmara dos Deputados, 
onde atuava com permanente vigilância e uma impressionante 
combatividade. sempre respeitado e temido. Alberto Torres fez 
uma corajosa e admirável oposição. Vale lembrar que a UDN daque
le tempo era uma trincheira que fazia tremer os céus. Fazia oposição 
e sem ser nai.ur:.tlmc-nte mal interpretada, sem ser confundida com 
subversão ou contestação. Tinha a maior liberdade, também, era 
uma oposição evidente. 

Mas, foi citado ainda hã pouco, pelo, se não me falha a memó
riu, nobre Senador Mauro Benevides, a figura de Sarazatc, de saudo
:m memória. Grande acompanhciro na Câmara dos Deputados, meu 
companheiro na Constituinte de 46 e sempre foi um 'atuante Depu
tado e brilhante Senador. 

Na linha de frente, a que nós chamávamos de "bunda de músi
ca··. havia um grupo da UDN: Paulo Sarazate, Aliomar Baleeiro ... 

O Sr. Cunha Lima (MDB- PB)....:. Afonso Arinos. , 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Afonso Arinos 
era mais sobre discursos com vista a Academia, não fazia- parte 
daquela banda. Ad:.wcto Lúcio Cardoso e. principalmente, esse 
mosqueteiro que se chama Alberto Tôrre.<>. Este era uma espécie de 
sentinela avançada, sempre atento e Yigilante e pronto para esgrimar~ 
se com os adversários que eram os do PSD, PTB, porque os outros 
partidos eram menores. 

Nessa banda de música, nessa frente avançada, lutando todos os 
dias com uma combatividade admirável, estava sempre o nosso 
querido amigo, o Deputado Alberto Tôrres. 

Alberto Tôrres, entretanto, no Parlamento, na Assembléia 
Legislativa, onde está aiora, e na imprensa, pugna pelos mesmos 
ideais de justiça e de liberdade. Por isso-, a ele, aOs seus colabora
dores, a nossa saudação mais efusiva em nome do Movimento 
Democrático Brasileiro. Mas a luta continua. 

O Fluminense. Sr. Presidente, é como pontificou Alcino 
Guanabara: 

"A imprensa completou a cruz, a moral nova, a cuja 
influência a humanidade renasce.- Não se propaga, não se 
infiltra, não se dissimina, não -vence mares e montanhas, se
não por efeito da imprensa. 1:: graças a ela que o pensamento 
se liberta, que o espírito humano se emancipa de 
preconceitos." 

E prossegue: 

"'A luz que a Alemanha assim acendeu, iluminou todos 
os arcanos do futuro. Suprimiu o tempo e <.i distúncia, aproxi
mou as terras e gentes, ardendo sem consumir. estimula a 
ciência. incita a arte. protege e resguarda as religiões. e ê o 
P<!ladino da liberdade." 

A boa imprensa praticada em O Fluminense está agarrada aos 
ensinãmentos e à pregação âe Alcino Guana&aia. Por isso que o no
bre Deputado Alberto Torres viu desfilar pela tribuna do Senado 
toUa a representação brasileira. O nobre Senador Vasconcelos Tor-
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res recebeu apartes de diversos colegas nossos. Eu tive a honra de ser 
apartedo pelo Senador Heitor_ Dias, que representa a Bahia, pelo 
Senador Henrique de La Rocque do Maranhão, pelo Senador Eurico 
Rezende, Espírito Santo, pelo Senador Mauro Benevides Cearâ, 
Senador Dirceu Cardoso, pelo Espírito Santo, Senador Amaral 
Peixoto pelo Estado do Rio de Janeiro, Senador Paulo Brossard, 
pelo Rio Grande do Sul, Senador Cunha Lima, pela Paraíba e tam
bém pelo Senador Agenor Maria do Rio Grande do Norte. 

t. realmente esta uma manifestação do Senado da República e 
sendo o Senado a mais __ alta representação popular, aqui estâ o povo 
brasileiro. Aqui, hoje, falou o povo brasileiro. Na verdade, esse 
jornal merece o respeito e a gratidão do nosso povo, porque ê uma 
boa imprensa, um jornal bem informativo;- Um jornal consciente da 
sua responsabilidade, um jornal à altura dos melhores jornais deste 
País. 

Portanto, é um dos grandes jornais do Brasil que estamos 
homenageando, quando se aproxima a data do primeiro centenârio 
de sua fundação. E quando homenageamos um jornal dessa nature
za, que se afina com os bons jornais, que está em consonância com a 
grande imprensa, estamos abrindo, tambêm, um crédito de 
confiança à imprensa, que é uma tribuna de defesa do povo, em seus 
g!andes ideais de Justiça, de Democracia e de Liberdade. 

Homenagear um jornal como esse é, pois, confiar nesses ideais 
que fazem grandes os homens. 

Por isso estou orgulhoso de estar ocupando a tribuna, trazendo 
minha modesta participação. Fui agraciado com essa designação e 
procurei desincumbir-me com a humildade que me caracteriza, não 
dando realmente nenhum brilho a esta solenidade, mas apenas uma 
manifestação sincera de um representante do Estado do Rio a um 
grande jornal, O Fluminense, que honra o Brasil e tamOém a dos 
países mai~ civilizados do mundo. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Orestes Quércia, para uma comunicação. 

O SR. OR~:STL:S QUI!RCIA (MDB--SP. PAra uma <.-omu
nicaçào. Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidente: 

Na qualidade de Senador por São Paulo, no dia em que se indi
ca o futuro Governador do meu Estado, pretendo deixar marcada 
uma ligeira comunicação a respeito. 

Não tenho nenhuma restrição pessoal ao Sr. Laudo Natel. Ao 
contrârio, quando eu era Prefe_ito de Campinas e S. Ex' Governador 
do Estado,. nenhuma diferenciação senti, da parte dele, pelo fato de 
eu pertencer ao Partido oposicionista. 

A restrição que pretend_o deixar assinalada nada tem, portanto, 
de pessoal. Tenho plena convicção de corresponder à opinião de São 
Paulo, ao fazer veemente restrição à maneira pela qual o Sr. Laudo 
Natel foi ungido futuro delegado do Governo central nas terras de 
Piratining11. 

Concordo com o matutino da minha terra que, no editorial de 
hoje, lembra que a sociedade civil estâ de olhos aberto-s e não pode, 
de maneira nenhuma, estar de acordo com esse processo de escolha. 

Com a indicação, hoje, do futuro dirigente paUliSta, Configura
ram-se a usurpação da soberania popular, um esbulho ao MDB co
mo Partido político e uma deSconsideração para com as lideranças 
arenistas do Estado. 

Os brasileir.Os-de São Paulo têm legítimo direito à soberania na 
escolha do Governador. Quando não fora pela imposição histórica 
desse direito, devemos lembrar que sempre os Governadores eleitos 
pelo povo foram melhores, mais eficientes, mais corajosos, mais tu
do. O povo, por certo, lembra-se, com saudades incontidas, dos 
governos Jànio Quadros, c;arvalho Pinto e Adhe~ar de Barros, os 
quais comparados aos dirigentes nomeados ganham por uma diferen-
ça enorme. _ 

Em segundo lugar, ultimou-se o esbulho ao MDB iniciado pelo 
pacme de abril. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam· 
painha.) - Em pequenas comunicações. podem ser dados ap:.~rtes. 
No entanto, observo que o discurso de V. Ex• é de cunho político, 
não uma comunicação. 

O SR. ORESTES Qt:tRCIA (MDB- SP)- ~uma comuni· 
caçào, Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De forma que, em 
homenagem ao Plenário, devo observar que há outros oradores 
inscritos. Assim, peço a V. Ex~ que conclua sua comunicação. 

O SR. ORESTES QUI':RCIA (MDB - SP) - Agradeço, Sr. 
Presidente, e concederei o aparte, rapidamente. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Serei breve, Excelência, 
Aliâs, o M:DB já_tem uma posição definida, dita pelo Uder ontem, 
sobre as escolhas, pÕrque nos repugrla chamai- estas indicaçõ_es como 
eleições. Registraremos dois fatos; o primeiro, que ficará indele
velmente na história: Um homem assume a direção do mais impor
tante Estado da Federação pela terceira vez sem o aval do povo e pos
sui no passado político urria derrota pelo voto popular. Segundo
neste caso não é a Oposição que fala, formalmente, como tem falado, 
sobre o critério, mas é o próprio povo que estâ respondendo em pré
vias eleitorais, que V. Ex' sabe, têm sido feitas em São Paulo. Hoje 
um deputado da ARENA anunciava que, numa última consulta 
popular, O prestígio do Sr. Laudo Natel está muito abaixo que o nos
so Líder Franco Montara. Vê_ V. Ex• que a escolha t! cscandalo.~~~ e 
possui o demonstrativo absoluto, inegâvel, de ser absolutamente 
impopular. O MDB não pode deixar de firmar, para a História e pa
ra os Anais desta Casa, o protesto niais veemente por esse esbulho e 
desrespeito que, mais uma vez, se faz à opinião pública nacional no 
grande Estado da Federação. 

O SR. ORESTES QUI':RCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• 

Sr. Presidente, em segundo lugar, ultimou-se o esbulho do MDB 
iniciado pelo pacote de abríl. O governo de São Paulo seria inevi
tavelmente do MDB, tanto em eleições diretas, que são legítimas, co
mo também nas eleições indiretas, não tão legítimas da forma cõmo 
são consagradas no Brasil dos últimos tempos. O último resquício de 
legitimidade das eleições irldiretas "à moda brasileira", as quais 
consagrariam, mesmo assim, um governador emedebista para São 
Paulo, foi retirado -pelo pacote de abril, que atingiu, assim, o extremo 
do casuísmo. Ao invés de a maioria emedebista na Assembléia eleger 
o governador, à maneira das eleições indiretãs brasileiras, inventou
se um novo Colégio eleitoral, tão-somente para completar o esbulho 
ao MDB. 

Finalmente, entendo que houve uma desconsideração para com 
as lideranças arenistas do Estado, que não têm o mínimo direito de 
escolher o Governador e vão participar de uma convenção que será, 
na realidade, uma farsa, jâ que todos os candidatos estarão pre
viamente escolhidos. O "pacote de abril" diz que a ARENA indicarâ 
os governadores, os vices e os biônicos nas suas conve_nções. Nem o 
direito dado pelo "pacote de abril" aos arenistas está sendo respei
tado. Melhor seria, não tenho dúvidas, mais econômico também e 
mais respeitoso, que o Governo central simplesmente nomeasse os 
"governadores", do que fazer os arenistas participarem de uma 
comédia. · 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (MDB - SP) - Com todo 
prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- O protesto de V. Ex• é 
de todo o Estado de São Paul_o. Realmente, a população paulista 
acaba de receber uma condenação radicaL Não foi ouvida direta 
nem lndiretamente. Nem mesmo as lideranças políticas de São 
Paulo, que se uniram para fazer indicações, foram sequer atendidas. 
Houve uma decisão absolutamente autoritária, O protesto de V. Ex' 
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- repito - ê o protesto do povo de São Paulo. b preciso registrar 
este retrocesso em nossa vida pública. 

O SR. ORESTES QUJ':RCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, que corrobora a nossa opinião, que- tenho a 
certeza - é a opinião de todos os brasileiros de São Paulo. (Muito 
beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Sr. 19-Secretârio irâ 
proceder à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

de agradecimento de comunicaçdo: 

N~ 86/78 (n9 135/78, na origem), de 25 do corrente, ú:fCrente à 
promulgação do Decreto Legislativo n9 5, de 1978 e das Resolações 
n'I'S 6, 11 e 12, de 1978; e à aprovação das Mensagens n9s 33, 65, 68 e 
69, relativas à escolha de autoridades. 

O FI CIOS 

:D'o Sr. ]'~-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 
revisao do Senado aut'ógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 25, DE 1978 
(n9J.626-Bj75, na Casa de origem) 

Permite a dedução do imposto de renda de gastos com 
assistência médica, inclusive radiografias, exames da laborat6-
rio e cirurgias, no caso e condições que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 São dedutíveis da renda líquida, para efeito de tributa
ção do imposto de renda, quando o contribuinte for segurado da 
Previdência Social, todoS os gastos que realizar pªrticularmente com 
assistência médica e od_ontológica, incluindo radiografias, exames-de 
laboratórios e cirurgias. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGJSLAÇiiO PERTINENTE 

DECRETO N'76.186 
DE2 DE SETEMBRO DE 1975 

Apron o Regulamento para a cobran~a e fiscaliza~o do 
Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza. 

••••• ~~ •••• -.- ••• --.--. + ••••• + ~ ........... , • .., .•••••••••••••• -~ ...... ......_ ~-

REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA 
E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 

LIVRO I 

Da Tributação das Pessoas Ffslcas 
•••••••••• + ••• ~~. •'o ..... ·.--.,-.----,---,_ + + •••• + ••••••••• ·-· -· ••• ·- ,.__,.,.,_ 

TITULO III 

Dos Rendimentos Sujeitos à Declaraçíio 

CAPITULO VI 

Dos Abatimentos da Renda Bruta 

........ ~ ··-· ··-~-·- ............ ~ .-. ~ ......... ,_~-;-.:-;;--::~ .. ~·. 

SEÇÃOI 

Disposições Ge-rais 

SEÇÃOII 

Dos Encargos de Famfiia 

SEÇÃO 111 
Dos pagamentos a médicos e dentistas 

e despesas de hospitalizaçio 

Art. 71. Poderão ser abatidos da renda bruta: 

a) os pagamentos feitos a médicos e dentistas pelo contribuinte 
ou pessoas compreendidas como encargos de família, desde que tais 
pagamentos sejam especificados e comprovadOs, ajufzo da autorida
de lançadora, com indicà.ção do nome e endereço de quem os rece
beu, podendo, na falta de documentação, ser feita fudicação do che
que pelo qual foi efetuado o pagamento. 

b) as despesas de hospitalização do contribuinte ou das pessoas 
compreendidas como encargos de família nos termos do art. 70 e 
parágrafos., 
.................................... · .... ·-· .. ~ .............. . 

- SEÇÃOIV 
Dos juros de dívidas pessoais 

... ' ......... ·-·' ...................... ~ .......... -.. ··-·-~~--
SEÇÃOV 

Dos prêmios de seguros de vida 
................ '• .. ' ............ ~· .. ··- ·-·. ~·-··--·-"----·~ ~ .. 

SEÇÃOVL 

Dos prêmios de seguros de acidentes pessoais 

. ...... -.. ~~·····-···· .. ································· 
SEÇÃOVII 

Das perdas extraordlnirias 

SEÇÃOVlll 

Das contribuições e doações 

SEÇÃOIX 

Dos prêmios de estímulo à produção Intelectual 
e bolsas de eStudO 

.................. -.. ..... ·-· ........... ~· ~ .. -· ·-··- .. -~ .... . 
SEÇÃOX 

Das despesas corn prospecçilo de jazidllS minerais 

............... ~~' ............... :;, ~--'" .... -.... -............ -
SEÇÃOXI 

Das despesas com pesquisas de recursos pesqueiros 

......... ~-~ ·············· ... ···········~·-··········-·· 
SEÇÃOXll 

Das despesas com instrução 

. ...... ,-,. ' .... -..... : ................ -~-- ' .... -.. . ~:-. ~ ~-.. ~. ~ .. . 
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TITULO IV 

Da Renda Líquida, da Base, da Incidência 
e do cálculo do Imposto 

CAPITULO! 

Da Renda Líquida e da Base do Imposto 

SEÇÃOI 
Da Renda Líquida 

Art. 86. Considera-se renda liquida a diferença entre a renda. 
bruta e os abatimentos de que trata o Capítulo VI do Título anterior 
(Decreto-lei n'i' 5.844/43,art. 21). 

(Às Comissões de Economia e de Finanças.} 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• M, DE 1978 
(N9 317-C/75, na Casa de origem) 

Regula o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l~' Os preceitos desta lei regulam o exercfcio da profissão 
de TécnicO em Rªdiologia, conceituando-se como tal todos os Opera
dores de raios X que, profissionalmente, executam as-técnicas: 

I- radiológica, no setor de diagnóstico; 
II- radioteráp"ica, nOSetor-aeterapia; 
III- radioisotópica, no setoi" de radioisótopos; 
IV- industrial, no setor industrial; 
V- de medicina nuclear. 
Art. 21' São condições para o exercício da profissão de Técnico 

em Radiologia: 
I -ser portador de certificado de conclusão de !9 e 2"' ciclos do 

curso colegial, ou equivalente, e possuir formação profissional por 
intermédio de escola técnica de radiologia, com o mínimo de três 
anos de duração; 

H - possuir diploma de habilitação profissional, expedido pela 
Escola Técnica de Radiologia, registrado no órgão federal de saúde, 
ou congênere, da unidade federada, na qual ocorra o exercício profis
sional. 

Parágrafo únicO. O menor de dezoito anos não poderá exercer a 
atividade de Operador de raios X. 

Art. 3~> Toda entidade, seja de carãter público ou privado, que 
se propuser instituir escola técnica de radiologia, deverá solicitar o 
reconhecimento prévio do órgão federal de saúde, ou seu congênere, 
da unidade federada. 

Art. 4~> As escolas técnicas de radi_ologia só poderão ser 
reconhecidas se apresentarem condições de instalação satisfatórias e 
corpo docente de reCoonhecida idoneidade profissional, sob a orienta
ção de Físico Tecnológico, Médico Especialista e Têcnico em 
Radiologia. 

§ I~' Os programas serão elaborados pela autoridade federal 
competente, válidos para todo o território nacional, sendo sua 
adoção indispensável ao reconhecimento de tais cursos. 

§ 2~> Em nenhuma hipótese, poderá ser matriculado candidato 
que não comprovar a conclusão de curso colegial completo, ou curso 
equivalente. 

§ 31' O ensino das disciplinas será ministrado em aulas teóricas, 
práticas e estágios a serem cumpridos, no último ano do currículo 
escolar, de acordo com a especialidade escolhida pelo aluno. 

Art. 51' Os centros de estágios serão constituídos pelos serviços 
de saóde e de pesquisas físicas, que ofereçam condições essenciais à 
prática da profissão na-especialidade requerida. 

Art. 6~> A admissão à primeira série da Escola Técnica de 
Radiologia dependerá: 

I- do cumprimento do§ 2~', do art. 4~>, desta lei; 
II - de aprovação em exame de saóde, obedecidas as condições 

estatuldas no art. 46, parágrafo ónico, do Decreto n9 29.155, de 17 
de janeiro de 1951. 

krt. .7Q As Escolas Técnicas de Radiologia existentes, ou a 
serem criadas, deverão remeter ao órgão competente do Ministério 
du Saúde, para fins de controle e fiscalização de reg1stros, cópia da 
ata relativa aos exames finaís, na qual constem os nomes dos alunos 
aprovados e médias respectivas. 

Art. 89 Os diplomas expedidos por Escolas Técnicas de 
Radiologia, devidamente reconhecidos, têm âmbito nacional e 
validade para o registro de que trata a alínea b, do art. 2'>', desta lei. 

Parágrafo único. Concedido o diploma, fica o Técnico em 
Radiologia obrigado a regístrâ-lo, nos termos desta lei. 

Art. 99 Dentro de cento e vinte dias, coritados da publicação 
desta lei, o Departamento Nacional de Saúde. do Ministério da 
Saúde, baixará instruções às condições, programas e exames das 
Escolas Técnicas de Radiologia. 

Art. 10. Os trabalhos de supervisão das aplicações de técnicas 
em radiologia, em seus respectivos setores, são da competência do 
Técnico em Radiologia. 

Art. 11. São assegurados todos o_s direitos aos denominad:os 
Operadores de raios X, devidamente registrados no órgão compe
tente do Ministério da Saúde, ou congénere da unidade federada, 
que adotarão a denominação referida no art. li' desta lei. 

Parágrafo único. Os profissionais C[ue se acbãrem devi.damente 
registrados no Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Far
mácia, não possuidores do certificado de conclusão do 2"' ciclo do 
curso colegial, poderão matricular-se nas escolas ·criadas, na cate
goria de ouvinte, recebendo, ao terminá-lo, certificado de presença, 
observadas as exigências regulamentares das Escolas de Radiologia. 
Os dispositivos desta_ lei se aplicam, no que couber, aos auxiliares de 
radiologia que trabalham com câmara clara e escura. 

Art. 12. Ficam criados o Cons_e_i_bo Nacional e os Conselhos 
Regionais de Técnicos em Radiologia, órgãos diretamente subor
dinados ao Ministérío da Saúde, que funcionarão nos mesmos mol
des dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina, obedecida igual 
sistemática para sua estrutura, e com as mesmas finalidades de 
seleção disciplinar e defesa da classe dos-Técnicos em Radiologia. 

Art. 13. Fica aprovado o Código de Ética do Técnico em Ra
diologia, elaborado e aprovado por unanimidade, em 10 de julho de 
1971, pela assembléia-geral ordinária da FATREB- Federação das 
Associações dos Têcnicos em Radiologia dos Estados do Brasil. 

ArL 14. A jornada de trabalho dos profissionais abrangidos 
por esta lei será de vinte e quatro horas semanais, com direito a qua
renta dias de férias anuais, divididas em dois períodos. 

Art. 15. Os benefícios desta lei são extensivos aos contratados 
do serviço público federal, autárquico e paraestatal. 

Art. 16. O salário mínim6 dos profissionais, que executam as 
técnicas definidas no art. 19 desta lei, será equivalente a dois salários 
mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 
quarenta por cento de risco de vida e insalubridade. 

Art. t 7. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de até cento e oite_nta_dia,s. 

Art. 18. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N• 29.155, DE 17 DE JANEIRO DE 1951 

Regulamenta a Lei n"' 1.234, de 14 de novembro de 
1950. 

O Presidente da Repóblica, usando da atribuição que lhe confe
re o art. 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o dis
posto no art. 6~> da Lei n"' 1.234, de 14 de novembro de 1950, decreta: 

CAPITULO 

Disposi~es Gerais 

Art. 11' Os direitos e vantagens instituídos pela Lei n"' 1.234, 
de 14 de novembro de 1950, são extensivos a todos os servidores p6-
blicos civis da V nião, e aos empregados das entidades paraestatais de 
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natureza autãrquica, que no exercício de suas funÇOes operem, direta 
e hàbitualmente, com Raios X ou substâncias radioativas, próximo 
à.~ fontes de_ emanação. 

Parágrafo único, No que se refere aos militares, a Lei n'i' 1.234 
terá regulamentação à parte. 

Art. 29 Para os efeitos do art. 49 da Lei n~' 1.234, de 14 de no
vembro de 1950, consideram-se tarefas acessórias ou auXiliares as 
que não constituírem atribuições normais e constantes do cargo ou 
função, as que forem exercidas esporadicamente ou a título de cola
boração transitória, as que não expuserem a emanações diretas por 
um perlodo mínimo- de oito horas semanais e as que forem '?_~ercídas 
fora das proximidades das fontes de irradiação. 

Art. 39 A partir da vigência· deste Regulamento é vedada, sob 
pena de responsabilidade, a designação para operar com Raios X ou 
substâncias radioativas, de pessoa que exerça cargo ou função, cujo 
provimento não exija especificamente habilitação técnica para esse 
mister. 

§ 19 Só serão concedidos os direitos e vantagens previstos na 
lei a que se refere este Regulamerlto aos funcionários que figurarem 
nos cadastros aprovados pelo Departamento Nacional de Saúde. 

§ 29 A autoridade que aprovar os cadastros providenciará sua 
imediata publicação no órgão oficial. 

§ 39 Os servidores que se julgarem prejudicados pela sua não 
inclusão nos cadastros poderão, dentro de 120 dias a contar da publi~ 
cação, recorrer, na forma do Capítulo XJV do Estatuto dos Funcio
nários Públicos, ao Departamento Nacional de Saúde, reconhecen
do-se a este a faculdade de indeferir de plano os recursos que não esti
verem devidamente fundamentados. 

§ 41' Os chefes de serviço remeterão mensalmente as notifica
ções sobre alterações que se verificarem na lista rornectaaanterior
mente, cabendo ao órgão de pessoal respectivo fazer publicar as refe
ridas alterações notificando-as, por sua vez, ao Departamento Nacio
nal de Saúde para os fins do § }9 deste artigo. 

Art. 51' O Departámento Nacional de Saúde manterá um 
cadastro atualizado de todos os órgãos do serviço público federal e 
das autarquias que possuírem instalações de Raios X e substâncias 
radioativas, com as necessárias características -de identificação de 
equipamento, local, condições de funcionamento e fins em que são 
utilizadas. 

Art. 69 A partir da vigência deste Regulamento, só serão 
autorizadas novas instalações de Raios X ou substâncias radioativas 
em repartições federais ou autarquias, mediante parecer favorável do 
Departamento Nacional de Saúde, que considerarâ, sobretudo, se 
tais instalações são indispensáveis às finalidades do órgão e apresen
tam as necessârias condições de segurança para os opeTadores de 
acordo com as normas de proteção estabelecidas neste decreto. 

§ (9 Em casos especialíssimos poderá o ?residente da Repú
blica autorizar a dispensa do parecer a qué se refere este artigo, desde 
que seja devidamente comprovada que as instalações oferecem o 
grau de segurança necessã.ria. 

§ 21' Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Depar
tamento Nacional de Saúde poderá ouvir o Instituto Nacional de 
Tecnologia ou qualquer entidade téCnico-científica de reconhecida 
idoneidade desde que não se trate de instalações em estabelecimentos 
médicos ou hospitalares. 

Art. 79 - Os chefes de repartição ou de sen•iço que determina
rem o afastamento imediato do trabalho de servidor que apresente 
indíciOs de lesões radiológicas, orgânicas ou funcionãis;-providencia
rão para que o mesmo seja submetido a exame médico, para efeito de 
licença, ainda que lhe tenha atribuído tarefas sem .risco de irradiação. 

Parágrafo único. \rerificando~se em inspeção médica a 
conveniência de ser o servidor licenciado, aplicar~se-lhe-á o disposto 
na legislação relativa a licenças. Em caso contrário será ele mantido 
no novo regime de trabalho que lhe tenha sido prescrito. 

Art. 89 O. servidor afastado por apresentar índices de lesões 
radiológicas e ao qual tenham sido atribuídas tarefas sem risco de 
irradiação. deixará de fazer jus aos direitos e vantagens instituídos 

- - -- - ---

pela Lei n9 l.234, de 14 de novembro de 1950, se uma vez julgado 
apto em inspeção médica não reassumir suas funções primitivas ou 
não voltar a executar o:; trabalhos em virtude dos quais lhe foram 
assegurados os citados direitos e vantagens. 

§ I~' A cassação dos direitos e vantage: fl~\;J exclui o procedi
mento disciplinar que acaso couber. 

§ 2~' O disposto neste artigo e seu§ 19 aplica-se, igualmente, ao 
servidor que após a terminação da licença não voltar ao exercício de 
suas funções. 

Art. 9~' O afastamento para o desempenho de tarefas sem ris
co de irradiações serã sempre determinado por prazo certo, findo o 
qual será o servidor submetido a exame de saúde, e se julgado apto 
deverá reassumir as funções, em caso contrário, o prazo de seu 
afastamento será prorrogado. 

Art. 10. Será punido com as penas do art. 162, § S~', do Estatu
l? dos Funcionáríos quem afastar, irregularmente, do trabalho, ser
Vldor sob pretexto de_ lesão radiológica, ou aprovar relação nominal 
em que figure pessoa que não se enquadre nos termos do art. }9 deste 
Regulamento. 

CAPITULO!! 

Das Normas de Proteçào ao Trabalho 
Das Unidades de ROntgendiagnóstico e ROntgenterapia 

a) Da Higiene geral 

Art. l 1.. As salas, em que se opere com Raios-X, disporão de 
boas aeração e ventilação, natural ou artificial, de vãos de abertura, 
di reta para o exterior dos edificios ou para amplas galerias internas. 

Art. 12. O ar ambiente será renovado, de preferência, por aspi
mçào durante o funcionamento da aparelhagem radiológica e, pelo 
menos. uma hora após o término dos trabalhos, mormente quando 
haja rede exposta de alta tensão, hipótese em que deverão sempre ser 
exauridos o ozona An3 e os gases nitrosos produzidos. 

Art. 13. Nos locais ou salas onde se encontrarem geradores 
providos de retificação Por válvulas eletrônicas expostas, deverá ser 
assegurada proteção adequada contra a possível emissão de Raios X 
por e:;.sas válvulas. 

b). Da proteçào contra os riscos puramente elêtricos 
Art. 14. A corrente elétrica, alimentadora da instalação cen

tral do gerador de alta tensão, será interceptável por fusíveis gerais, 
relacionados com a capacidade do gerador, e comandada por uma 
c.:have ou um interruptor geral, de grande tamanho e fácil manejo, si
tuado em local de visibilidade e acesso fáceis, de preferência próximo 
ao posto de comando do aludido gerador. 

Art. 15. Os geradores, que abasteçam mais de um posto de exa
me ou aplicação, disporão de interruptor de alta tensão ou chave de 
derivação, que isole completamente os postos entre si e torne inermes 
os que estiverem fora de uso. 

Art. 16. Os geradores providos de condensadores de alta ten
são terão dispositivos adequados à descarga da energia residual. 

Art. 17. A pavimentação das salas de exame ou de irradiação e 
dos postos de comando deverá ser feita de materiais qUe ãumeriteril"ii
Proteçào dos operadores contra as descargas à "terra" (madeira, 
cortiça, borracha, etc.) 

Art. 18. As redes aéreas de alta tensão, que terão dispositivos 
de descarga à "terra", e de segurança contra queda. deverão ser insta
ladas à altura mínima de dois metros e meio do piso, sobre isoladores 
de material inalterável sob a ação do tempo, da umidade, dos 
eflúvios e de outros elementos, e construídas com condutores de for
ma, distância entre si e diâmetro tais que, sob voltagem máxima, seja 
anUlado o efeito de eflúvio ou de carona. 

Art. 19. De rreferência serão utilizadas aparelhagens à prova 
de choques. 

Art. 20. As mesas de exames radioscópicos e radiográficos, de 
rOntgenterapia, superficial ou profunda, os suportes radiográficos e 
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as mesas e acessórios de comando serão ligados à "terra" por fio 
condutor, de diâmetro nunca inferior a dois milímetros, soldado em 
suas ligacões terminais. 

Art. 21. Os exames radiológic-os, procedidos em salas de ope
ração, serão feitos apenas com aparelhos que possuírem rede protegi
da de alta tensão, sempre que forem empregados anestêsicos inflamá.
veis. 

c) Da proteção contra radiações em trabalhos de ri:intgen
diagnóstico 

Art. 22. O tubo produtor de Raios X deverá ser montado den
tro de cúpula inteiriça ou que recubra ao máximo. possível o aludido 
tubo, cuja proteção equivalerá, no mínimo, a dois milímetros de 
chumbo. 

Art. 23. No trajcto do "feixe direto" útil de Raios X, o mais 
perto possfvel do seu plano de emergência e ao nível da abertura da 
cúpula, será montado um filtro de alumínio de espessura nunca in
ferior a 0,5 mm. 

Art. 24. O diafragma radioScópico, em sua abertura máxima, 
deverá permitir a passagem de feixe direto útil cuja seção normal, no 
plano de fluoroscopia, não seja maior que o vidro de anteparo 
fluoroscópico, o qual deverá ter proteção equivalente a dois milíme
tros de chumbo. 

Art. 25. Os seriógrafos, para a prática de radiografias visadas, 
possuirão proteção suplementar adequada, excedente e flexível. 

Art. 26. A conexão de alta tensão, em trabalhos de radiosco
pia, far-se-á por meio de interruptores de pressão, manual ou a pe
dal, devendo ser rejeitados os modelos de conta to R~Ill~l'!'?nte. 

Art. 27. Na prática de exames radioscópicoS sei'á obrigatório o 
uso de palpadorcs indiretos de qualquer tipo, luvas plumbíferas de 
proteção integral, dorsal e palmar, com substâncias de baixo peso 
atômico, tecidos de lã ou algodão, interposto entre o couro ou a bor
racha e a pele, e aventais plumbíferos, todos com proteção eqüivalen
te pelo menos a 0,5 ml\ímetros de chumbo. 

Art. 28. A mesa de comando radiográfico deverã ser montada 
de preferência fora do campo de incidência de qualquer feixe direto 
de Raios X e à retaguarda de guarita ou biombo, ou em peça situada 
ao lado da sala de exames - assegurando ao operador proteção 
nunca inferior a dois mílímetros de chumbo. 

Art. 29. O visor de vigilância no posto de-comando terá vidro 
plumbífero fixo, de proteção nunca inferio-r a dois milímetros de 
chumbo, devendo ser abolidos os vidros móveis por dobradiça, 
guilhotina ou sistema equivalente. 

d) Da proteçào 'contra radiações em trabalho de rOentgenterapia 

Art. 30. As salas de rõentgenterapia, bem como os postos de 
comandos e de vigilância de visor fixo, deverão ~er protegidos de mo~ 
do a absorver as radiações que possam atravessar pisos e paredes, 
para isso existindo uma camada de chumbo ou material equivalente, 
cuja expessura será variável de acordo com as voltagens empregadas, 
as condições da sala, o grau de proteção de tubo e outros fatores que 
serão estudados em cada caso. 

Parágrafo único. Para energias su;Jeriores a 225 kv o chumbo 
poderá entrar cm combinação com material conglomerado denso e 
não poroso (tijolos. concreto, bário~concreto, etc.), de modo a asse
gurar proteção tal que só permita a tolerância máxima de O, Ir por 
dia, controlada com ionómetro. 

Art. 31. A determinação da proteção em chumbo, nas irradia~ 
ções com tubo excitado por quilovoltagens compreendidas entre 250 
kv e 3.000 kv segundo miliamperagens variáveis de 0,5 M.A. a 30 
M.A. e distâncias foco-operador de 0,5m a 10m, deverá ser feita de 
acordo com o monograma de Binka, aneKo. 

Art. 32. Os_ aparelhos de rêientgenterapia deverão ser providos 
de dispositivos de sinalização que indiquem a produção de correntes 
de alta tensão e de Raios X, e a presença de filtros. 

Art. 33. Durante as aplicações de rêientgenterapia somente se
rã permitida na sala a presença de pessoas estranhas, quando devi~ 

damente autorizadas pelo médico; o enfermo será observado por 
meio de visor apropriado, e, se for julgado conveniente, poderá se 
comunicar com o posto de comando e vigilância por meio de sinais 
óticos ou acústicos, ou por campainha elétrica. 

Do emprego de substâncias radlativas 
naturais ou artificiais 

a) Dos sais de radlum 

Art. 34. Ãs pessoas que manipularem preparações radiativas 
deverá ser assegurada proteção contra a ação lesiva das irradiações 
sobre as suas mãos e contra as lesões orgânicas ou perturbações 
funcionais dos órgãos da reprodução, causadas por essa irradiação. 

Art. 35. A proteção para diferentes quantidades de radium, 
aproximadamente equivalente a 0,1 r por dia, será determinada pelo 
diagrama de Faila, anexo, no qual são estabelecidas as combinações 
convenientes dos fatores espessura de chumbo e distância foco-opera
dor. 

Art. 36. As preparações radiativas deverão ser manipuladas à 
distância, por meio de longas pinças, não devendo ser tocadas direta
mente com as mãos, e a preparação de moldes e aparelhos será feita 
em local bem ventilado, destinado exclusivamente a esse fim, deven
do o operador trabalhar em mesa regular em L, com anteparo espe
cial de 5 cm de chumbo interposto entre o referido operador e a 
preparação radiativa. -

Art. 37. As preparações radiativas fora de uso deve_rão ser 
guardadas em cofre, em compartimentos próprios formados por 
caixas especiais, isolãdas u·ma das outras e assegurando, em todas as 
direções proteção, cujos valores-serão determinados Pelo diagrama 
de Faitla, anexo. 

Art. 38. O local em que serão tomadas as medidas para 
preparação de moldes e aparelhos será bem ventilado e isolado de 
outras peças onde haja substâncias radiativas. 

Art. 39. Os enfermeiros e outros auxiliares só poderão 
permanecer nas câmaras de tratamento dos enfermos quando obser
vados os limites estabelecidos pela tabela II, anexa. 

Art. 40. O transporte do radium nos hospitais e nos centros 
urbanos far-se-ã por meio de dispositivos providos de longas alças, 
observados os valores indicados na tabela III, anexa, e seus porta
dores não deverão receber dose superior a O, Ir por dia, medida de 
foco de radium à cicatriz umbilical. 

Art. 41. O transporte interurbano de radium obedecerá às 
seguintes determinações: 

I - por mar - colocando-se o material radiativo em comparti
mento estanque, o mais distanciado possível de locais de trabalho ou 
de permanência da tripulação e dos passageiros; 

II - por terra - observando-se rigorosamente os valores indi
cados na tabela IV, anexa. 

b) Do radon 

Art. 42. No preparo e emprego ·do radon, cuja proteção deve
rã ser assegurada como se fora co_ntra o radium, serão observadas as 
seguintes disposições: 

I- a captação do radon deverá ser feita pelo menos duas vezes 
pot semana, a fim de evitar o aumento de pressão nos .aparelhos e 
conseqUente rotura das canalizações de instalação e contaminação 
do ar ambiente; 

II -todas as manipulações do radon serão efetuadas logo após 
a sua captação; 

III - os locais onde se realize a preparação do radon disporão 
de sistema de controle e aceleração da ventilação, em caso de aciden
tes nos aparelhos; 

IV - o ar ambiente deverá ser movimentado e exaurido meia 
hora antes de serem ocupados tais locais; 

V - depois de captado, o radon será separado em sementes de 
ouro por meio de mecanismos a esse fim apropriado~. a fim de asse
gurar proteção adequada ao operador_; 
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VI- o. cofre, que contiver o recipiente com a solução de radium 
deverá oferecer proteção de chumbo de acordo com a·quafitidade 
de radium em solução, observados os valores indicados pelo diagra~ 
ma de Failla, anexo. 

c) D~as substâncias radiativas artificiai~ 

Art. 43. No uso terapêutico e na pesquisa científica de substân
cias radiafivas artificiais deverão ser tomadas todas as providências 
que assegurem a proteção do pessoal, tendo em vista, em cada caso, 
a natureza, a intensidade e a duração das emissões. 

d) Das pesquisas sobre física nuclear e suas aplicações a outros 
fins 

Art. 44. Nos laboratórios de pesquisa científica, ónde se fize
rem estudos e aplicações sobre transmutação atômica, deverão 
existir os elementos adequados à proteção contra as . radiações 
"alfa", .. beta" e "gama", e especialmente contra os nêutrons. 

Art. 45. A proteção visará também a possível contamina-vão 
das roupas, do mobiliário do laboratório. das águas de-usO e resi~ 
duais, a concentração radiativa no ar ambiente e atmosferas cir~ 

cunvizinhas, a inalação e a ingestão de elementos radiativos e a ação 
dos pro_dutos de cisão nuclear. 

Do Pessoal 

Art. 46. A admissão do pessoal que mariípula aparelhagens de 
Raios X e substâncias radiativas. ou que procede a estudos e 
pesquisas sobre física nuclear será sempre condicionada à realização 
de exame prévio de sanidade e capacidade física, o qual incluirá 
obrigatoriamente o ex-ame hematológíco. -

Parágrafo único. Não deverão ser adi'nitidas em serviços de 
terapia pelo radium e pelo radon as pessoas de pele seca, com tendên
cia a fissuras, e com verrugãs. assim como as de baixa acuidade 
visual não corrigível pelo uso de lentes. 

Art. 47. O pessoal em servícos de rOntgendiagnóstico ou 
rõntgenterapia superficial ou profunda, será submetido ainda a um 
exame clfníco por ano e um exame hematológico por semestre. 

Art. 48. O pessoal em serviço de terapia pelo radium ou pelo 
radon, ou de pesquisas sobre física nuclear, será submetido ainda a 
um exame clíníco por semestre, o qual compreenderá cuidadosa 
observação dermatológica das mãos, e um exame hematológico 
bimestral. 

Art. 49. Para o pessoal que trabalhe com serviços de rõnt
gendiagnóstico, rõntgenterapia, de radium e de radon, a dose 
máxima de tolerância será de O,lr por dia, que além de outros 
métodos técnicos de-verificação, será controlada usando cada pessoa 
em seus bolsos, periodicamente, durante quinze dias consecutivos de 
trabalho, um filme dentário recoberto de chumbo pela metade. 

Art. 50. Para o pessoal, que trabalha em pesquisas sobre física 
nuclear, o controle dos sistemas de proteção far~se-á como dispõe o 
artigo anterior. e também o filme dentário de Pi-oVa totalmente re
coberto por delgada camada de cadmium, radium e indium. 

Parágrafo único. Verificado que o filme dentário de prova 
sofreu impressão apreciável, dcverâ ser apurada e eliminada a falha 
do sistema de proteção. 

Art. 51. O presente decreto entrará erri vigor na data de _sua 
publicação, revogadas as disposiçÕes em contrário. -

Rio de Janeiro, i'f de janeiro de 1951; 13Q\' da Independência e 
639 da República. - EURICO ·G. OUTRA -José Francisco Blas 
Fortes- Sylvio de Noronha - Canrobert P. da Costa- Raul Fer
nandes - Guilherme da Silveira - João Valdetaro de Amorim e 
Mello - A. de Novaes Filho - Pedro Calmon .:.... Marcial Dias Pe
queno - Armando Trompowsky. 

TABELA I 

Proteção contra radiações diretas em rõntgendiagnóstico em 
rõntgenterapia. espessura de chumbo correspondente às várias quilo~ 
voltagens, a I ,SOm do foco do tubo (U.S National Bureau of Stan~ 

dards, H.B. 21, New York, International Comitte of X- Ray and 
Raidum Protection, 1937). 

Kv Pb.mm. 

75 I 
100 I,5 
I25 2 
I 50 2,5 
\75 3 
200 4 
225 5 
300 9 
400 15 
500 22 
600 34 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

LEI N' 1.234, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1950 

Confere direitos e vantagens a sen-idores que operam com 
Raios-X e substâncias radioativas. 

Art. J9 Todos os servid_ores da União, civis e militares, e os 
empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que 
operam direta.mente com Raios~X e substâncias radioativas, próxi~ 
mo às fontes de irradiação, terão direito a: -

a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho; 
b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade 

profissional, não acumuláveis~ 
c) gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do venci

mento. 
Art. 29 Os Serviços e Divisões manterão atualizadas as rela

ções nominais dos servidores beneficiados por esta Lei e indicarão os 
respectivos cargos, ou funções, lotação e local de trabalho, relações 
essas que serão submetidas à aprovação do Departamento Nacional 
de Saúde. do ~inistério da Educação e Saúde. 

Art. 39 Os chefes_ de repartição ou serviço determinarão o 
afastamento imediato do trabalho de todo o servidor que apresente 
indícios de lesões radiológicas, orgânicas, ou funcionais e poderão 
atribuir~lhes, conforme o caso, tarefas sem riscos de irradiações, ou a 
concessão ex officio. de licença para tratamento de saúde, na forma 
da legislação vigente. 

Art. 4~' Não serão abrangidos por esta Lei: 

a) os servidores da União, que no exercício de tarefaS acessórias 
ou .auxiliares, fiquem expostos às irradiações, apenas em carâter 
esporádico e ocasional: 

b) os servidores da União, que, embora enquadrados no dispas~ 
to no art. 1 <:> desta Lei, estejam afastados por quaisquer motivos do 
exercício de suas atribuições, salvo nos casos de licença para trata
mento de saúde e licença à gestante, ou comprovada a existência de 
moléstiã adquirida no exercício de funções anteriormente exercidas, 
de acordo com o ~:~rt. I<:> citado. 

Art. 59 AS--inst~:~lações oficiais e paraestatais de Raios-X e 
substâncias radioativas sofrerão revisão semestral, nos termos da 
regulamentação a ser baixada. 

Art. 6<:> O Poder Executivo regulamentará a presente Lei 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias e estabelecerá as medidas de 
higiene e segurança no trabalho, necessárias à proteção do pessoal 
que manipular Raios~X e substâncias radioativas, contra acident~ ~ 
doenças profissionais e reverá, anualmente, as tabelas de proteção. 

Art. 79 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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CÓDIGO DE tTICA DO TtCN!CO EM.RADIOLO
G!A ELABORADO E APROVADO POR UNANIMI
DADE NA ASSEMBL~IA-GERAL ORDINÁRIA NA 
FATREB - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS 
TECN!COS EM RADIOLOGIA DOS ESTADOS DO 
BRASIL- EM 10 DE JULHO DE 1971, EM SÃO PAULO. 

CAPITULO I 
Da Profissão 

Art. lq t objeto da profissão do Técnico em RaQiologia a rea
lização de exames radiológicos ou trat<J,mentos radioterãPkos~ cOn
forme o campo dessas especialidades a que se dedique. 

CAPITULO li 
Normas Fundamentais 

Art. lq O Técnico em Radiologia, no desempenho de suas ati
vidades profissionais,- deve respeitar integralmente a dignidade da 
pessoa bumana çio paciente. 

Parágrafo único. Deve o Técnico em Radiologia cuidar de to-_ 
dos os pacientes com a mesma dedicação, sem distinção de raça, na
cionalidade, partido político, classe social ou religião. 

Art. 3q Deve o Técnico em Radiologia pautar a sua vida 
observando na profissão e fora dela, os mais rígidos princípios mo
rais para a elevação de sua dignidade pessoal, de sua profissão e de 
toda a Classe. 

Art. 4q Deve o Técnico em Radiologia dedicar-se permanente
mente ao aperfeiçoamento ae seus conhecimentos técnicos-científi
cos e à sua cultura geral. 

Art. S'i' Deve o Técnico em Radiologia pertencer à Associação 
de Classe da região em que trabalha, pois sua admissão ao quadro so
cial significa ser merecedor do respeito e da consideraçã()_de seus co
legas, face seus valores morais e profissionais. 

Art. 6'1 O Técnico em Radiologia está obrigado pela ~tica e 
pela Lei (art. 154 do Código Penal) a guardar segredo sobre todas as 
confidências recebidas e fatos de que tenha conhecimento ou haja 
observado no exercício de sua profissão obrigando-se a exigir o mes
mo segredo de seus auxiliares. 

Parágrafo único. O Técnico em Radiologia não se obriga a de
por, como testemunha, sobre fato de que tenha conhecime_n_to profis
sional, mas, intimado a prestar depoimento, deverá comparecer à au
toridade competente para declarar-lhe que está ligado à guarda do se
gredo profissional, (ai-t. 144 do Código Civil). 

CAPITULO Ill 
Relações com o Paciente 

~rt. 7q Jamais deve o Técnico em Radiologia esquecer que o 
pudor do pacir .. m: merece, de sua parte, o maior respeito, mesmo em 
se tratando de l.!rianças. 

Art. gq O Técnico em Radiologia, no setor de _ _ra_diodiagnósti
oo, jamais deverá fornecer ao paciente informações diagnósticas, ver
bais ou escritas, sobre o exame realizado; e, no setor de radioterapia, 
informações sobre o prognóstico do tratamento que está efetuando. 

Parágrafo único_. Tanto o diagnóstico radiológico como a 
orientação e o prognóstico do tratamento radioterãpico são da com
petência exclusiva dos médico:;; radiologistas daquelas respectivas es
pecializaÇões. 

CAPITULO IV 
Relações com os Colegas 

Art. 99 Não deve o Técnico em Radiologia praticar quaisquer 
atas de concorrência desleal aos colegas. 

§ J'i' Deve abster-se de acumpliciar-se, ou colaborar por qual
• quer forma, com os que exercem ilegalmente sua profissão. 

§ 2'1 Não é permitido ao Técnico em Radiologia aceitar-empre
go deixado por colega que tenha sido injustamente- dispensado, salvo 
consentimento da Associação filiada a que pertença e com o referen
do da F A TREB. 

§ 3'i' Constitui ato atentatório à dignidade profissional um 
Técnico em Radiologia procurar ocupar emprego que esteja sendo 
exercido por outró colega. 

Art. 10. Deve o Técnico em RadiolOgia adotar uma atítude 
tal, de solidariedade e consideração a seus colegas, respeitando sem
pre os padrões de ética profissional e pessoal estabelecidos, indispen
sáveis ao bom entendimento, harmonia e elevação cada vez maior 
de sua profissão, dentro da Classe e no conçeito público. 

CAPITULO V 
Relações com os Serviços Empregadores 

Art. 11. O Técnico em Radiologia deverá abster-se junto ao 
paciente de fazer críticas aos servi_ços hospitalares e assistenciais, à 
sua enfermagem ou a seus médicos, devendo encaminhá-las, discreta
mente, à consideração das autoridades competentes. 

Art. 12. Quando_ investido em função de Chefia, deve o Técni
co em Radiologia', em suas relações com os colegas e demais auxilia
ress, pautar sua conduta pelas normas do presente Código, exigindo 
deles iRualmente fiel obse~vância dos preCeitos éticos. 

Parágrafo único. O respeito aos legítimos direitos de seus cole
gas não deve implicar nunca no esquecimento, por estes, de seus de
v~res, e atenções, como subordinados hierãrquicos, para com o cole
ga em cargo de chefia. 

CAPITULO VI 
Responsabilidade Profissional 

Art. 13. Deve o Técnico em Radiologia reconhecer as possibi
lidades e limitações no desempenho de suas funções profissionais e 
só executar exames radiológicos ou tratamento radioterâpico me
diante requisição ou pedido médico. 

Art. 14. O Técnico em Radiologia responderá civil e p-enal
mente por atas -profissionaiS danosos aõ paciente a que tenha dado 
causa por imperícia, imprudência, negligência ou omTssão: 

Art. 15. Deve o Técnico em Radiologia assumir sempre a 
responsabilidade profissional de seus atas, dexando de atribuir, injus
tamente, seus insucessos a terceiros óu a cir'ci.mstând::fs ócaSiõflãls. 

Art. 16. O Técnico em Radiologia deve observar, rigorosa e 
permanentemente, as normas legais de proteção contra as radiações 
ionizantes no desempenho de suas atividades profissionais, para res
guardar sua saúde, a do paciente, de seus auxiliares e de seus depen
dentes. 

Parágrafo único. Deve o Técnico em Radiologia exigir dos ser
viços em que trabalhe todo o equipamento - indispensável - de 
proteção radiológica, cumprindo determinações legais, podendo ne
gar-se a executar exames ou tratamento na falta daqueles acessórios. 

CAPITULO VIl 
Remuneração Profissional 

Art. 17. Os serviços prOfissiOnais dõ-TECnfoo em-Radiologia 
devem ser remunerados em níveis compatíveis com a dignidade da 
profissão e sua importância reconhecida no quadro da Medicina. 

Art. 18. O Técnico em Radiologia r~c~berá, tão-somente a 
remuneração profissional nas condições estabelecidas em seU contra
to de trabalho, devendo recusar, delicadamente, outras importâncias 
que se lhe ofereçam- a qualquer título. 

Parágrafo único. - 1 vedado ao Têcnico em Radiologia receber 
comissões, vantagens ou remunerações que não correspondam a ser
viços efetivamente prestados. 

CAPITULO Vlll 
Trabalho em Equipe 

Art. 19. O trabalho em equipe não diminui a responsabilidade 
individual dos profissionais empenhados em suas. funções específicas. 

Art. 20. O Técnico em Radiologia, integrado à equipe médica 
tratará a todos com a urbanidade e considerã.Çào que merecem em 
suas nobres funções, não lhes prejudicando o cumprimento de suas 
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obrigações e deles exigindo igual comp_ortamerlto e a fiel Observância 
dos preceitos éticos profissionais básicos. 

CAPITULO IX 
Das Associações de O asse, da Observância 

e Aplicação do Código 

Art. 21. Compete à FATREB- Federação das Associações 
dos Técnicos em Radiologia dos Estados do Brasil - e às Associa
ções filiadas orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão 
do Técnico em Radiologia, bem como lhes cabe a aplicação de me
didas disciplinares que possam garantir a fiel observância dó 
presente Código. -

§ 19 A FATREB e as Associações filiadas exercerão as 
prerrogativas deste artigo até que a profissão do Técnico enl Radiolo
gia seja regulamentada, quando estas funções serão observadas pelos 
órgãos oficiais competentes que forem criados. · -

§ 29 Aos associados infratores deste Código serão aplicadas as 
seguintes medidas disciplinares: 

a) advertência confidencial; 
b) censura confidencial; 
c) suspensão; 
d) expulsão. 
§ 39 As referidas penas serão aplicadas pelas Associações e 

comunicadas à F ATREB, que dará ciência às di::-mais filiadas. 
§ 49 Ao prejudicado caberâ recurso a ser encaminhado à 

FATREB para que a Assembléía de Delegados se pronUOCie no pra
zo de até 6U (sessenta) dias após o recebimento do requerimento. 

Art. 22. Ao se -in-Screver em qualquer associação filiada à 
FATREB o Técnico em Radiologia assume tacitamente a obrigação 
de respeitar o presente Código. 

Art. 23. Deve o Técnico em Radiologia ser solidârio com os 
movimentos generalizados e justos de defesa dos interesses da Classe. 

Parágrafo único. O Técnico em Radiologia_tem o dever moral 
de participar do trabalho da FATREB, visando obter o Regu
lamento da Profissão. 

CAPITULO X 
Disposições Gerais 

Art. 24. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pela 
FATREB, para a qual podem ser encaminhadas consultas que, não 
asssumindo carãter de denúncia, incorrerão nas mesmas exigências 
de discrição e fundamentação. -

Art. 25. Caberá à FATREB e às Associações filiadas promo
verem a mais ampla divulgação do presente Código entre os 
Técnicos em Radiologia e os serviços e hospitais em que trabalhem. 

Art. 26. O presente Código de Ética do Técnico em Radiologia 
foi elaborado pela FATREB atendendo ao disposto no art. 39-
ll!tras e e i de seus Estatutos Sociais. 

rÃs Comissões de Saúde. de Legislação Social e de 
Finanças.) 

(*)PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE 1978 
(N9 155/77, na Câmara dos Deputados) 

Aprova as contas do Senhor Presidente da República, re
lativas ao exercício de 1976. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Do Expediente lido 
consta o Projeto de Decreto Legislativo n9 4/78, que, nos termos do 
§ 19 do art. 391 do Regimento Interno, após sua publicação e distri
buição em avulsos, ficará sobre a mesa, durante três sessões ordi
nárias, pura recebimento de emendas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência comuni
ca que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o 
arquivamento, por terem recebido pareceres contrários, quanto ao 
mérito, das comissões a que foram distribuíd-os_, ~<!~ -Projei'os de Lei 
do Senado n9s: -- ·· - - -· · · 

182, de 1977, do Senhor Senador Benjamim Farah, que institui 
o "Dia do Eletricista": 

187, de 1977, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que introduz 
alterações no art. I 64 da Consolidação das Leis do Trabalho, para 
estabelecer garantias aos representantes classistas nas Comissões In
ternas de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIP AS); e 

258, de 1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que fixa 
em 27 de setembro a comemoração do "Dia da Criança". -

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) --A Presidência comuni
ca ao Plenário que a sessão conjunta convocada, anteriormente, para 
as 19 horas de hoje, fica transferida para as 19 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Sobre a mesa, comu
nicações que serão lidas pelo Sr. lt>-Secretário. 

São lidas a_s seguintes 

Do Líder da Maioria 
Ao ~xcelentfssimo Senhor 
Senador Petrônio Portella 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Se!]hor Presidente 

Em 26 de abril de 1978 

Nos termos do§ Jo;o do art. lO do Regimento Comum do Con
gresso Nacional. tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui
ção do nobre Sr. Senador Renato Franco, pelo nobre Sr. Senador 
Heitor Dias, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará 
parecer sobre o Projeto de Lei n9 4, de 1978, (CN) que "autoriza a 
revers.ão, ao Município de Santarém, Estado do Pará, do imóvel que 
menciona." 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. - Eurico Rczende, Líder da 
Maioria. 

Do Líder da Maioria 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Petrônio Portella 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

- Em 26 de abril de 1978 

Nos termos do § \9 do art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Ex.celên
da, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
suhstituição do nobre Sr. Senador Cattete Pinheiro, pelo nobre Sr. 
Senador Otto Lehmann, na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre o Projeto de Lei n9 4, de 1978 (CN), que 
"autoriza a reversão, ao Município de Santarém, Estado do Parâ, do 
imóvel que menciona." 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. - Eurico Rezende, Líder da 
Maioria. 

Do Lider da Maio riu 
Ao Ex.celentfssimo Senhor 
Senador Petrônio Portella 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 26 de abril de 1978 

Nos termos do§ 19 do art. 10 do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
P<· a os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui-

(*) Será publicado em Suplemento A presente ediçlo. 
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ção do nobre Sr. Senador Cattete Pinheiro, pelo nobre Sr. Senador 
Otto Lehmann, na Comissão Mista do Congresso Nacional que darâ 
parecer sobre o Projeto de Lei nl' 5, de 1978 (CN), que "dispõe sobre 
alienação, por permuta, de imóveis residenciais de propriedade da 
União, localizados no Distrito Federal, e dã nova redação ao item 
VII do artigo 31' da Lei n~> 5.861, de 12 de dezembro de 1972." 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da t;n_ai_s ai~ 
ta estima e distinta consideração.- Eurico Rezende, Líder da Maio~ 
ria. 

Do Lider da Maioria 
Ao Excelentissimo Senhor 
Senador Petrônio Portella 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Em 26 de abril de 1978 

Senhor Presidente 

Nos termos do§ 19 do art. lO do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
para os_dev:idos fins, que esta· Liderança deliberou propor a substitui
ção do nobre Sr. Senàdor Murilo Paraíso, pelo nobre Sr. Senador 
Henrique de La Rocque, na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que darâ parecer sobre o Projeto de Lei n9 5, de 1978 (CN), que "dis
põe sobre alienação, por permuta, de imóveis residenciais de pro
priedade da União, JocaHzados no Distrito Federal, e dá nova reda
ção ao item VII do artigo 39 da Lei n~> 5.86l, de 12 de dezembro de 
1972". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais al
ta estima e distinta consid~ração, - Eurico Rezende, Líder da Maio
ria. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

rio. 
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1~'-Secretâ-

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 72, DE 1978 

''Introduz alteração no Código Nacional de Trânsito (Lei 
n9 5.108, dCl-21 de setembro de 1966).'' 

O Congresso Na_cional decreta: 

Art. ii' Ao art. l to da Lei n"' 5.108, de 21 de setembro de 
1966 (Código Nacional de Trânsito), ê dada a seguinte redação: 

"Art. l W. As infrações pendentes de julgamento não 
impedirão a renovação da licença do veículo." 

Art. 2~> Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O art. 110, do Código Nacional de Trânsito, que aqui se preten
de alterar, tem atualmente a seguinte redação: 

"Não serã renovada a licença de veículo em débito de 
mu(ta." 

Tal disposição tem levado, não raro, a situações absolutamente 
injurídicas em que, basta haver a multa não paga, ainda que 
pendente de julgamento, para ser negada a renovação da licença do 
veiculo. 

Um verdadeiro absurdo, como se percebe facilmente, jã que 
ninguém estã obrigado a pagar obrigação pendente de julgamento, 
até porque o resultado desse julgamento pode lhe ser favOráVel. 

Indispensâvel, pois, a modificação, aqul pleiteada, quando 
menos para deixar claro na legislação do trânsito o direito de defesa 
relativamente às multas aplicadas. 

Sala das Sessões, 26 de abril de 1978.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇ.40 CITADA 
LEI N' 5.108- DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

Código Nacional de Trânsito 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • + • • • • • • • • + • • • • • •o• -..~ • • '-"· ~·-.•,-'"-~ •-~ • • • ~ •-• • 

Art. 110. Não será renovada a licença de veículo em débito de 
multas. 

(Às Comissões de Con.çtitui('ão ê JUSYfçtrede Transportes, 
Comunicações e·Obras Públicas.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 73, DE 1978 

-Altera o a·rt. 79 do Código Eleitoral no que se refere à 
exdusão do eleitor falecido. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O art. 79 do Código Eleitoral (Lei n"' 4.737, de 15 de ju
lho de 1965), passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 79. No caso de exclusão por falecimento, tratando
se de caso notório ou decorrente d~ comunicação oficial do 
Cartório do Registro Civil, serão dispensadas as formali
dades previstas nos n9s II e III do art. 77". _ 

Art. 2~> Esta lei entrarâ em vigor n_<). data de sua publicação. 
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Este projeto está sendo apresentado juntameilte com outro, que 
visa alterar a Lei dos Registros Públicos no que se refere ao re,&istro 
de óbitos, a fim de tornar harmónicos os dois estatutos legais. 

O objetivo visado por ambas as proposições é o de exp~nglr os 
fichâriOs e folhas de votação dos Cartórios Eleitorais dos chamados 
"eleitofes fantasmas", isto é, daqueles que, emborajã falecidos, con~ 
tinuam a figurâr como cidadãos vivos, nos arquivos e documentos da 
Justiça Eleítoral. 

Tal fato tem provocado inúmeras fraudes nas eleições. 
A fim de aprimorar o processo eleitoral e tornar os pleitos cada 

vez mais isentos, que traduzam fielmente a vontade manifestada pelo 
corpo eleitoral, são tomadas duas providências por dois projetas que 
estamos apresentando simultaneamente: o primeiro modifica a Lei 
dos Registras Públicos, a fim de tornar obrigatória a comunicação 
ao Juiz Eleitoral competente, pelo oficial do Registro CiVil, da 
lavratura do assento de qualquer óbito ocorrido no território na~ 
cional. 

Como se sabe, a Lei dos Registras Públicos já obrig<~ o Cartório 
do Registro Civil a inserir, no assento de óbito, a circunstüncia de ter 
sido eleitor e falecido (art. 80, n<? I I), 

Portanto, ao lavrar o assento de óbito, o cartório toma conhe~ 
cimento da existência ou não do título eleitoraL Por meio desse do
cumento, fica, então, ciente, de todos os dados do eleitor falecido: nY 
da inscrição, zona eleitoral e respectiva seção, filiação, etc. 

Por isso, o segundo projeto que apresentamos determina que. ao 
fim de cada mês, o Oficial do Registro Civil comunique ao Juiz 
Eleitoral competente o nome do eleitor falecido, com os dados cons
tantes do respectivo título eleitoral. 

Daí, a modificação que este projeto pretende introduzir no Códi
go Eleitoral, a fim de que haja harmonia entre os doi::; diplomas le
gais, porque, assim, serâ mais fácil atingir o objetivO visado: aprimo
rar O processo eleitoral, ex pungindo-o dos chamados "eleitores fan
tasmas", que, segundo se diz, ainda votam aos milhares nas eleições ... 

A alteração que pretendemos introduzir no Código Eleitoral é 
inserida no art. 79, que cuida precisamente da hipótese de exclusão 
do eleitor falecido .. 
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A redação atua\ é a seguinte: 

.. Art. 79. No caso de exclusão por falecimento, tratan
do-se de caso notório, serão dispensadas as formalidades 
previstas nos n'i's II e UI do art. 77". 

Os incisos II e III se referem à publicação de editais para conhe
cimento e impugnação de terceiros. 

O projeto acrescenta, no texto do art. 79, a expressão .. ou decor
rente de comunicação oficial do Cartório do Registro Civil", após as 
palavras .. caso notório". 

I:: evidente que, havendo comunicação oficial do Cartório de 
que foi lavrado, no livro competente, o assento de óbito de deter
minado eleitor, o Juiz não precisarâ mandar publicar editais, porque 
se trata de comunicação ofiCial de fato registrado em Cartório, que 
merece fé pública. 

1 Por isso, caberá simplesmente ao Juiz determinar o cancelamen
to da inscrição (Código Eleitoral, art. 71, inciso IV) e a_ exclusão do 
eleitor da respectiva folha de votação. 

Isto feito, ninguém poderá votar em lugar do falecido. 
Os arquivos estarão ex pungidos de eleitores falecidos. Não have

rá mais, portai1to, "eleitores fantasmas". O processo eleitoral estará 
livre: de muitas fraudes. As eleições serão mais corretas e os manda
tos delas oriundas rllais legítimos-. Haverá, portanto, um novo apri
moramento do processo eleitoral, que só poderá beneficiar o regime 
e as instituições democráticas. 

1:. este o objetivo dos projetas que entregamos à consideração 
dos nossos ilustres pares. 

Sala das Sessões, 26 de abril de 1978 - Lázaro Barboza. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No4.737- DE 15 DE JULHO 
DE 1965 

Institui o C6digo Eleitoral 

... ······························.·························· 
Art. 77. O juiz eleitoral processará a exclusão pela forma se

guinte: 
I - mandará autuar a petição ou representação com os do

cumentos que a instruírem;. 
JJ- fará publicar edital com prazo de lO (dez) dias para ciência 

dos interessados, que p-oderão contestar dentro de 5 (cinco) dias; 
III- concederá dilação probatória de 5 (cinco) a lO (dez) dias, 

se requerida; 
IV- decidirá no prazo de 5 (cinco) dias. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEi DO SENADO N• 74, DE 1978 

- Altera a Lei dos Registras Públicos, a fim de deter
minar a comunicação da ocorrência de 6bitos ao Juiz Eleitoral 
da respectiva Zona Eleitoral. 

O Congresso Nacíonal decreta: 
Art. J'i' A Lei n9 6.015, de 31 de dezembro de 1973, com as alte~ 

rações introduzidas pelaS Leis n"s 6.140, de 28 de novembro de 1974, 
e 6.216, de 30 de junho de 1975, passa a viger com o acréscimo do 
seguinte parágrafo ao art. 80; 

"Art. 80 ............. "··. -"'", ........................ . 

"Parágrafo único. Ao final de cada mês, o oficíal do registro 
civil oficiaiâ ao Juiz Eleitoral competente comunicando os nomes 
das pessoas falecidas maiores de dezoito (18) anos, e mencionando o 

número do respectivo título eleitoral e os demais dados dele cons
tantes, para efeito da exclusão do eleitor (Código Eleitoral, art. 79) . 

Art, 2~' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

-Um dos grandes males eleitorais do Brasil, sempre prafligado 
pelos políticos, tem sido a existência de "eleitores fantasmas". São 
aqueles que não existem por já terem falecido. Esta é uma das mo
dalidades de fraude. É evidente que outras existem. 

Este projeto tem essencialmente por objetivo impedir que conti
nuem a existir, isto ê, que continuem a ser tidos como eleitores 
pessoas já falecidas, ensejando a utilização do respectivo título por 
terceiros de má-fé. 

Para isto, são tomadas duas iniciativas: uma delas ê a constante 
deste projeto. A segunda ê objeto de outra proposição, que modifi
cará o Código Eleitoral. 

. De acordo com o disposto na Lei dos Registras Públicos, 
att1go 77, 

"Nenhum sepultamento será feüo sem certidão do ofi
cial de registro do lugar do falecimento, extraída após_ a 
Iavratura do assento de óbito, em viSta do atestado de médi
co, se houver no lugar, ou, em caso contrário, de duas 

-pessoas qualificadas que tiverem presenciado Ou verificado a 
morte". 

A mesma Lei dos Registras Públicos, no seu art. 80, determina 
que o assento de óbito deverá conter a informação de que o falecido 
era ou não eleitor (Art. 80, n"' li). 

Portanto, ao lavrar o assento do registro de óbito, o oficial toma 
conhecimento do título de eleitor do falecido. 

Fácil será, portanto, ao Cartório ter uma relação mensal de 
todos os eleitores falecidos, com indicação da zona eleitoral e do nú
mero de inscrição; a'lém dos demais dados que constam do título elei· 
toral. 

Nada lhe custará, portanto, comunicar ao juiz eleitoral compe-
terl-\e o falecimento de eleitores. . 

Esta proposição visa tornar tal comunicação obrigatória, a fim 
de que se proceda ao cancelamento da inscrição e à execução do elei
tor mr"rt.o, 

De fato, o Código Eleitoral determina, no art. 71, que constitui 
causa do cancelamento da inscrição o falecimento do eleitor (art. 71, 
IV). E o art. 79 diz que, no caso de exclusão por falecimento, 
tratando-se de caso notório, serão dispensadas as formalidades 
previstas nos n~'s II e ltl do art. 77. 

Essas for-malidades se referem à publicação de editaís parã ciên
cia dos interessados, que poderão contestar e requerer dilação 
probatória. 

No caso previsto por esta iniciativa, não serâ também necessária 
a publicação de editais, eis que o juiz eleitoral reCe:berâ comuni
cação oficial do C;:~rtório do Registro Civil informando que foi 
lavrado o assento de óbito de determinado eleitor. 

Por isso, a exclusão do eleitor falecido será simples, sem necessi
dade de editais ou de qualquer outra providência burocrática. 

Em compensação, evitar-se-á que o eleitor falecido continui 
figurando nos fichários e folhas de votação como cidadão vivo e, por· 
tanto, apto a exercer o dever cívico, circunstância que tem ensejado 
inúmeras fraUdes, prattcadas pelos chamados "eleitores fantasmas". 

Como se vê, trata-se de proposição que visa aprimorar a 
legislação eleitoral do País, coibir a fraude e contribuir para que o 
prqcesso eleitoral seja cada vez mais legítimo e isento de erros, 
v!cios e fraudes. 

Por isso mesmo, con_tamos com a colaboração dos doutos na 
matéria. ,~· 

Juntamente com este projeto, esb.imos encaminhando à 
consideração do Congresso Nacjonal outra proposição de idêntico 
objetivo, a fim de alterar no mesmo sentido o Código Eleitoral. 
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objetivando que os dois estatutos legais - Lei Eleitoral e Leis dos 
Registras Públicos - contenham dispositivos harmônicos, a fim de 
regular o mesmo fato, assegurando o pleno êxito da iniciativa. 

Sala d<~s Sessões., 26 de abril de 1978.- Lázaro Barboza: 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEIN• 6.015-DEJI DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. 

Art. 80, São obrigados a fazer declaração de óbitos: 
i") o chefe de famílía, a respeito de sua mulher, filhos, hóspe

des, agregados e fâmulos; 
21') a viúva, a respeito de seu marido, e cada uma das pessoas in

dicadas no número antecendcnte; 
3~') o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos 

irmãos, e demais pessoas de casa, indicadas no n"' I~'; o parente mais 
próximo maior e presente; 

4~') o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabeleci
mento público ou partiCular, a respeito dos que nele faleceram, salvo 
se estiver presente algum parente em grau acima indicado; 

5~') na falta de pessoa competente, nos termos dos números ante
riores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médi
co, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver notícia; 

6"') a autoridade polícia\, a respeito de pessoas encontradas mar-
tas. 

Parágrafo úníCO----:--A--declaração poderá ser feita por meio de 
preposto, autorizando-o o declarante em escrito de que constem os 
elementos necessários ao assento de óbito. 

LEI N' 6.140- DE 28 DE NOVEMBRO DE 1974 

S l~' Cada uma das duas gratificaÇões previstas no capü{deste 
artigo corresponderão a 1/6 e 1/12 avos da remuneração deyida em 
junho ou dezembro, por mês de serviço, do ano correspon-deril:e. 

S 2" A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho 
será havida como mês integral para os efeitos do parâgrafo anterior. 

Art. 2" Os empregados que nas empresas públicas, privadas 
ou de economia mista já recebem, a qualquer título Ou justlfica:tiv-a, 
em função do vínculo empregatício existente, vantagens pecuniárias 
que igualem ou excedam a dois salários mensais, nos termos do res
pectivo contrato de trabalho, não farão jus à gratificaÇão eStipulada 
no artigo primeiro desta lei. 

Art. 3~' São mantidos os artigos 29 e 3~> da Lei n"' 4.090, de 13 
de julho de 1962. 

Art. 49 No prazo de 90 (noventa) dias o Poder Executivo en
viarâ ao Congresso Nacional projeto de lei disciplinando a aplicação 
do que se dispõe no presente diploma, reformulando e adaptando ao 
mesmo as normas contidas na Lei n9 4.749, de 12 de agosto de 1965. 

Art. 5"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
cOndicionada sua aplicação à existência do instrumento legal comple-
mentar, a que se refere o artigo 49 

Art. 6" Revogam-se as disposições contrárias. 

Justificação-

Mais do que um projeto de lei, a medida ora proposta tem o 
sentido e a característica de uma tese. 

Uma tese simples e humana que consiste no reconhecimento
que faço e proclamo - da n·ecessi:dade urgente d~ elevar o-poder 
aquisitivo da grande, humilde e silenciosa massa de trabalhadores 
que constitui a parcela maior da força de trabalho de que dispõe o 
Brasil. 

A instituição de um 14~> salário -para os trabalhadores patrícios 
insere .. se na linha de justiça social aceita, hoje, universalmente, por 
aqueles que têm do trabalho e do trabalhador um conceito c_ristão, 
com o qual se afina a idéia de criar sem demora condições que asseg'ti
rem melhor distribuição da renda no espaço social, atenuando as gri
tantes desigualdades ainda presentes, 

Dá nova redação ao artigo 49 e seus parágrafos, e ao 
item 79, do artigo 55, da Lei n~' 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, que- dispõe sobre os registros públicos e dá outras proli~ 
dênc-ias. Bem sei que a presente proposta encontrará resistência-s diver

sas. O mínimo que se dirá dela, certamente, é que não passa de pro
.··············~··-·······················~· ·----• · · • · · · ~- posição demagógica, e\eitoreira. Como aliás se disse também, em 

LEI N• 6.215- DE30 DE JUNHO DE 1975 

Altera a Le-i n"' 6.015 (*), de31 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre os Registras Públicos. 

... , ................. '' .... , __ .......... "'·-~·-·-~-
LEI N9 4.737. DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institul o Código Eleitoml 

Art. 79. No caso de exclusão por falecimentO,-tratalldo-se de 
caso notório, serão dispensadas as formalidades previstas nos 
itens II e III do artigo 77. 

(À Comissao de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 75, DE I978 

Amplia a gratificação estabelecida pela Lei nl' 4.090, de 
13 de julho de 1962. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~> O artigo 1"' da Lei n~' 4.090, de 13 de julho de 1962, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

-Nos meses de junho e dezembro de cada ano, a todo 
empregado será paga pelo empregador, uma gratificação sala
rial, independentemente da remuneração a que fizer jus. 

' ' .,, • .,,_~o."- -'".'. ::_·:-1- ._ -+ - ----- - , 

diferentes tons, quando teve curso a discussão do_ projeto que iria' 
transformar-se na Lei n9 4;090. · - 1 

O fato invariável é que toda vez que um parlamentar propõe 
algo que beneficie concreta e diretamente o· assalariad_o !18$_ categQ-: 
rias mais modestas- a iniciativa provoca as mesmas monótonas, in-
consistentes e veementes reações. _ 

Infelizmente permanece viva em nosso País, em algumas áreas 
patronais, estranha e retrógrada mentalidade, hostil à idêia de que o 
trabalhador, mais do que simples autômato anônimo, é um ser hum a~ 
no coin todo o direito a ser tratado comC>ial. - · 

Quando se instituiu o 131' salário, houve uma tempestade nas 
chamadas áreas conservadoras do País. Profetas não faltaram pre
nunciando a falência próxima do País. 

Para decepção deles o Paí_s não faliu._ Ao contrário, a experiên
cia constatada pela já longa aplicação da lei mostra, hoje, seus efeitos 
socíais benéficos. 

Houve mais poder aquisitivo para muitos. Mais consumo. Mais 
produção para atender a esse consumo. Mais trabalho para viabili
zar o aumento da produção. Mais lucros para os industriais e os 
comerciantes com a elevação do volume de negócios. E tudo isso 
resultou em mais satisfação, mais alegria para milhões de brasileiros. 
Brasileiros tão brasileiros como nós o somos. 

A instituição de um 14" salário, estou certo, dinamizará a eco-. 
nomia do País numa escala ainda 111ais ampla. A medida contribuirã 1 

para que se apresse a criação daquele grande e estâvel mercado inter
no de que tanto precisa o Brasil, para- minimizar sua dependência 
eeonômica externa. ·""' ___ --;....-..-~.~.,c-'"-,- ,,-..,~-~ _ Jle,~; ,-
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O assunto pode ainda ser considerado de outros ângulos. Desta
que-se, por exemplo, que em numerosas empr~as - públicas e de 
economia mista, além de bancos privados- já existe em tranquila vi
gência o regime dos 14 ou mais salários por ano. Isso para não falar 
nas gratificações e participações nos lucros de que se beneficiam dire
tores de empresa. 

Por que, então, discriminar'? Por que, se todos trabalham, para 
alguns todas as vantagens extraordinárias são lógicas, aceíiãveis, nor~ 
mais- e para outros, aqueles que estão próximos ao nível do salário 
mínimo- brotam indignações e multiplicam-se os. do_utos pronun
ciamentos técnicos contrários'? 

Não estou entre os que se deliciam com a elevação da renda per 
capita dos brasileiros, no silêncio didático das análises teóricas, mas 
não se comovem ar1te a desgraça viva do.s que curtem a fome, a misé
ria e a desesperança. Sou pela justiça social e este projeto de lei é ape
nas modesta contribuição que dou para melhorar a curto prazo as ru
des condições de vida do trabalhador brasileiro. 

Sala das Sessões, em 26 de abril de 1978.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N'4.090. DE 13 DE JULHO DE 1962 

Institui a gratifica4;ão de Natal para os trabalhadores. 

Art. 111 No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado 
será paga, pelo empregador, uma. gratificação sil!arial,-independente
mente da remuneração a que fizer jus. 

§ Jl' A gratificação corresponderá a, l/12 avos da. remunera· 
çào devida em dezembro, por mês de serviço, do ano correspondeu· 
te. 

§ '2~> A fração igual ou superior a 15 (qUinze)- d1ãs de trabalho 
será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior. 

Art. 21' As faltas legais e justificadas ao serviço não serão 
deduzidas para os fins previstos no parágrafo li' do art. 19,-desta lei. 

Art. 31' Ocorrendo rescisão, sem justa causa, "do contrato de 
trabalho. o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos 
parágrafos I 11 e 2~>, do art. li' desta lei, calculada sobre a remunera
ção do mês da rescisão. 

•••••• + ••••• ·- •.•• ., ••• ·~·- ..... ·~··· •·• + ••••• ~- .......... + ;-;;;:;~_,. ..... ~ -·~. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, d"e Legislação 
Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 16, DE 1978 

Dá nova reda4;ào ao§ 11' do art. 791 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' O§ l~' do art. 791 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-lei n~' 5.452, de }I' de maio de 1943, passa 
a vigorar com a seguinte re.dação: . 

"§ I~' Nos dissidios individuais os empregados e empre
gadores poderão f<tzer-se representar por intCrnlédio do 
SindicatO, advogadO·, sÕiicítador, estagiário oU-provisionado 
inscrito na Ordem dos Advogados do BrasiL" 

Art. 2~' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
AJ't. 3~> São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

ex.istente, ressalvando o direito dos que já exerciam a profissão à épo
ca da promulgação da Lei (art. 155). Por outro lado, o supra referi
do diploma legal facultou a inscrição na Ordem, na qualidade de 
Sollcitador Acadêmico, "aos que comprovarem estar matriculados 
na· 4• ou s~ séries das Faculdades de Direito, oficiais ou reconheci~ 
das" (parágrafo único do art. 151). A .norma. que deveria ter 
vigência limitada no tempo, foi, pela última vez, prorrogada atravês 
do Decreto-lei n" 505, de 1969, desaparecendo, a partir de então, a 
figura do solicitador salvo no relativo às situações existentes anterior
mente ao advento da Lei n"' 4.215, de 1963. 

O novo estatuto da Ordem, entretanto, instituiu no art. 47, 
item II, a categoria do estagíário que, na realidade, nada mais é do 
que o equivalente ao antigo solicitador acadêmico. 

Acreditamos ser necessário atualizar o texto do artigo 
consolidado que trata da representação das partes, de forma a 
expressamente permitir a atuação do estagiário neste campo de ativí
dadejurfdíca. 

Sala das Sessões, 26 de abril de 1978.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO· LEI No 5.452. DE i' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho • 

• • • •• ·~· •••••••••••••••••••••••••••• ···~-~· ••••••• ++ ,, •..••• - •• 

SEÇÃO IV 
Das partes e dos procuradores 

Art. 791. Os empregados e os empregadores poderão recla
mar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as 
suas reclamações até o final. 

§ 19 Nos dissídios individuais os empregados e empregadores 
poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advoga"do, 
solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do 
BrasiL 

§ 2~' Nos dissídios coletivos é facultada ·aos interessados a 
assistência por advogado. 

• ••• ' •••••••••••••••• + ••• + •• ••••••• ••• + •• + •••••••••• + •••• 

(Às Comissões de .Corzstituição e Justiça e de Legislaçao 
Social.} 

PROJETO OE LEI 00 SENADO No 77, DE 1978 

Dá nova redação ao artigo 464 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 O artigo 464 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n<:> 5.452, de 111 de maio de 1943, passa a 
ter a seguinte redaç:ão: 

"Art. 464. O pagamento do salário serâ efetuado con
tra-recibo do qual constarâ, manuscrito pelo empregado, a 
discriminação das parcelas e os respectivos montantes, a im
portância total, a data, o local e a assin8.tura. Em se tratando 
de analfabeto, o recibo serâ redigido e firmado, a seu rogo, 
pelo representante do sindicato da respectiva categoria." 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31' São reVogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei visa coibir uma prática amplamente uti-
0 § 101 do art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho Jizada com o intuito de fraudar os direitos assegurados pela Consoli-

faculta, ao empregado e ao empregador, fazer~se representar, peran- dação das Leis do Trabalho. 
te os órgãos da Justiça do Trabalho, por intermédio do sindicato da Com efeito, é comum verificar-se que determinadas. empresas 
respectiva categoria ou de advogado, solicitador ou provisionado exigem, no ato da admissão do empregado, a assinatura de diversos 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. "recibos em branco" a fim de que qualquer pretensão salarial, even-

A Lei n"' 4.215, de 1963, que estabeleceu o novo estatuto da tualmente reclamada após a dispensa, já esteja devidamente acober-

O~~·~t;;:,minou a extinção d2._ q~-~Q de.s_olicít~l..!~ ~ntã~;: .. ~~dJJ!,~~~.'L"'.it.~~?Eg~~~Hh 
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O trabalhador, por seu turno, deparando-se com a premente ne
cessidad~ de conseguir uma colocação, é forçado a ceder e assinar to
dos os ~·recibos" que mais tarde serão usados para frustrar qualquer 
pretensão sua, por mais legítima que seja. 

Acreditamos que, introduzindo na legislação preceito relativo à 
obrigatoriedade de serem determinadas partes do recibo redigidos de 
forma manuscrita, pelo próprio empregado, a posSibilidade de frau
de tornar-se-á diminuta, será inexistente. 

A proposição. se adotada, terá ainda o mérito de descongestio
nar a Justiça do Trabalho de inúmeras reclamaçõeS que-versam preci
samente sobre a validade d_e recibos firmados nas condições que aci
ma descrevemos. 

Sal:.~ das Sessões, 26 de abril de !978.- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452. DE i' DE MAIO DE !943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 464. O pagamento do salário deveri't ser efetuado contr:.~
recibo, assinado pelo empregado; em se tratando de analfabeto, me
diante sua impressão digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo. 

(Às Comissões de Constiiuição e Justiça e de Legislação So
cial.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) .,;_ Os projetas que 
acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões 
competentes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Braga Junior- Evandro Ca_rreira- Cattete 
Pinheiro- Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- José Sarney
Fausto Castelo-Branco- Virgílio Távora- Dinarte Mariz- Jessé 
Freire- Milton Cabral- Luiz Cavalcante- Augusto Franco -
Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Luiz Viana- Hugo Ramos
Benedito Ferreira - Accioly Filho - PatJIO Brossard - Tarso 
Outra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está finda a Hora do 
Expediente. Passa à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 57, de 
1978, do Senhor Senador Cunha Lima, solicitando a transcri
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo ex-Senador Argemiro de Figueiredo, por ocasião da 
solenidade de lançamento do seu livro "Discursos Parlamen
tares". pelo Governo do Estado da Paraíba, no dia 9 de 
março de 1978. 

Em votação o requerimento. 
Tem a palavra o nobre Senador Cunha Lima, para encaminhar 

a votação. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Inicio o encaminhamento do pedido de votaç~o, com as 
palavras da Manchete, que publicou o discurso do eminente Senador 
Arg_emiro de Figueiredo, no dia 9 de março de 1978: "Poucos têm a 
coragem de homenagear um adversário político". 

O discurso, Sr. PreSidente e Srs. Senadores, que solicito a 
V. Ex•s seja transcrito nos Anais do Senado é da lavra do Senador 
Arrgemiro de Figueíredo, que pontificou-neste Congresso Nacional 
desde a nossa Assembléia Nacional Constituinte de 1946 até os idos 

de 1970. quando integrava a Bancada minoritária do Movimento 
Democrático Brasileiro, 

Muitos desta Casa o conhecem. Os que tiveram a felicidade do 
seu c-onvívio no Palácio Tiradentes, no Monróe, e nesta Casa pri
varam e assistiram aos seus grandes e eloqUentes discursos, em que 
dissertava sobre os problemas constitucionais, a democracia, o 
desenvolvimento do Nordeste e da Paraíba, encenando, também, os 
dias da nacionalidade em que viveu naquela época fatídica. 

Vive boje em Campina Grande, na sua Fazenda Itararé, cercado 
de amigos e correligionários, de adversários até, que ali vão colher õs 
seus conselhos e subsídios para melhor prestação de serviços à Pátria 
e à nacionalidade. 

A sua cidade, a que tanto serViu e prestou inurneráveíS- e 
comensuráveis serviços, já cercou a sua vivenda como Um abraço 
fraterno de reconhecimento e gratidão pelo bem que fez a sua terra 
natal. 

Não é o Cavaleiro de ltararê, da batalha que não houve, é sim, o 
cavaleiro de tantas lutas e de tantas glórias, que empolgou Campina 
Grande, a Nação inteira e o Congressô Nacional com o seu verbo, 
com a sua eloqtiéncia, com a sua cultura e com o seu talento .• na 
prestimosídade dos serviços à Nação, dos serviços à democracia e à 
Pátria. 

Campina Grande há poucos anos prestou-lhe uma homenagem: 
erigiu-lhe em praça pública uma estátua, em corpo inteiro, ele com 
o dedo em riste, parecendo que estava na praça póblica renovando 
aqueles episódios em que conclamava o povo à redemocratização 
do País, em 1945, em que chamava o povo às lutas cívicas de tOdas as 
épocas, que vivemos de 45 a esta parte. 

Continua ele na sua atividade política, não pleiteando cargos 
eletivos, não pleiteando oposições eletivas, mas indicando os seus 
amigos, orientando os mais moços e até os mais velhos nas diretrizes 
melhores para a redemocratização do Pais, para os melhores 
caminhos das nossas caminhadas democráticas. (Muito bem!) 

Lembro as suas palavras rigidas, fortes a sua voz metálica na 
praça póblica, conCúmando, em todas as campanhas cívicas, para a 
democracia e para a Hberdade. 

O Sr. Daniel Kriegcr (ARENA - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Com todo. prazer, 
Senador. 

O Sr. Daniel Krieger (ARENA - RS) -Ingressei no Senado 
Federal, há 23 anos, com Argemiro de Figueiredo. Com ele fiz urria 
fraterna amizade que, mercê de Deus, conservo com orgulho. 
Argemiro de Figueiredo, indiscutivelmente foi uma das grandes 
figuras do Senado Federal, pelo brilho de sua inteligência, pela cultu
ra, pela coragem, pela superioridade. ~ um homem que merece os 
elogios que V. Ex• está fazendo, porque uma grande expressão 
polftica da Nação brasileira. 

O SR. Ct.JNHA LIMA (MDB - PS) - Agradeço, Senador 
Daniel Krieger. Mas l'iesta oportunidade, jâ tenho uma confidência a 
fazer; quando vim para esta Casa o Senador Argemiro de Figueire
do, que é nosso orientador polftico em Campina Grande, na Paraíba, 
já dizia: Procurem o Senador Daniel Kriegcr que é nosso amigo, um 
homem de bem, que tem prestado relevantes serviços à Nação. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RS)- Permite V, Ex~ um 
aparte? 

O SR. CUNHA 1 IMA (MQ_f!-:- PB)- Com todo o prazer. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O nobre orador está en
caminhando a votação. A Mesa se acumpliciou com o descum
primento do Regimento através da palavra do Sr. Senador Daniel 
Krieger, porque, em se tratando de uma figura de atuação extraor
dinária, no Senado, como o foi Argemiro de Figueiredo, achou que 
poderia, realmente, ser superada a norma regimental. Pediria a 
V. Ex•s que não aparteassem o orador que, como disse, está 
encaminhando a votação. 
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O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Ressalvo a insorte de 
não poder ouvir o aparte do nobre Senador Benjamim Farah. 

Campina Grande, a cidade natal de Argemiro de Figueiredo, já 
lhe prestou uma significativa homenagem: erigiu-lhe, repito, em pra
ça pública, uma imagem de corpo inteiro, a sua estátua em bronze, 
para que perpetuasse a sua memória perante os temPos e perante a 
própria História. E, recentemente, no mês passado, precisamente no 
dia 9 de março,-dia do seu aniversário, Cainpina Grande lhe prestou 
outra grande homenagem. E não foi só Campina Grande, foi o Es
tado inteiro, foi a Paraíba toda, por iniciativa de elementos de Cam
pina Grande provenientes de toda as camadas sociais e de todos os 
credos políticos, que, em comitiva, se dirigiram ao Palácio da Reden~ 
ção, ao Governador Ivan Bichara e pediram a impressão dos seus 
principais discursos que constavam dos Anais do Congresso 
Nacional. Depois de alguns meses de espera, tivemos a resposta 
afirmativa e justamente no dia 9 de marco próximO passado, em 
homenagem a que estive presente, foi lançada a obra monumental do 
Senador Argemiro Figueiredo durante a sua trajetó.ria no Congresso 
Nacional. São discursos parlamentares em que S. Ex~ se envolve _em 
problemas democráticos., cm problemas da Paraíba, em problemas 
do Nordeste e em problemas da Nação e onde, principalmeJ]te, 
quero ressaltar neste instante, porque a minha tônica nos discursos 
no Senado tem sido a salvação da agricultura do Nordeste, a maior 
ênfase do Senador Argemiro Figueiredo, foi sempre a agricultura, 
sempre a pecuária nordestina. 

Foi S. Ex~ que na instituição, na organização da SUDENE presM 
tau os mais relevantes serviços e colaboração, emprestando a sua 
lucidez, a sua experiência, a sua cultura para a elaboração do Plano 
Diretor da SUDENE, de que ele discrepou várias vezes e, por causa 
disso, várias vezes foi increpado de impatriota e de falta de patriotis
mo de nordestino. 

O Senador Argemiro de Figueiredo mereceu de todos os 
campinenses e de toda a Paraíba, naquela noite cívica, a melhor das 
homenagens: ele que prestou a sua cidade natal os melhores serviços, 
quando Governador do Estada, doandoMlhe, dandoMlhe o serviço de 
água e esgoto, que lhe deu a redenção e que lhe deu a recuperação e o 
desenvolvimento. E a cidade inteira hoje o abraça física e espiritua!M 
mente. AbraçaMo fisicamente porque a cidade invadiu a sua própria 
casa, di~tante do centro. As indústrias, as ruas, as avenidas, os clubes 
e as mansões entraram no seu lar para abraçá-lo efusivamente, num 
gesto de gratidão e de reconhecimento, 

Todo o povo campinense. toda a população, emedebistas e 
arenistas de todas as direçàes e de todo o posicionamento o proM 
curam para aconselhamento, para diretrizes melhores para o desenM 
volvimento da Nação. 

Neste instante, proponho ao Senado a transcrição do discurso 
do Senudor Argcmiro de Figueiredo em que S. Ex• agradece ao 
Governador Ivan Bichara a publicação do seu livro, editado pela 
gr{lfica do Governo do Estado, graças ao conceito de.que S. Ex• 
goza dentro da sociedade paraibana. 

S. Ex~. no teatro Municipal de Campina Grande, recebeu a 
melhor homenagem no l;mçamento do seu livro, que compila os seus 
mdhores pronunciamentos públicos, os seus discursos cívicos e 
parlamentares, tanto no Senudo Federal como na Câmara dos DepuM 
tados. Naquela oportunidade, ugradeceu num discurso, com pala
vras emocionantes de civismo e fé democrática, que peço aos nobres 
p<1rcs que fuçam trunscrevê-las nos Anais do Senado Federal, para 
que elas se perpetuem na lembrança como uma homenagem ao 
homem a quem. se dedicou c se dedica toda sua vida pública e parti~ 
cular uo bcm-estar da coletividade a que pertence e à causa pública 
da Nação. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra 
nobre Senador Henrique de La Rocque, para encaminhar a votação. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Para 
encllminhar u votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quem serviu uo seu povo com dedicação e inesgotável amor deM 
ve merecer a reverência de que são credores seus predicados altamenM 

te positivos. Este é o caso do requerimento do nobre Senador Cunha 
Lima. 

O Senador Argemiro Figueiredo teve exemplar conduta no SeM 
nado Federal. E agora quando o ilustre filho da Paraíba lança o seu 
llvro sob os aupícios do Governo do seu Estado, coletânea dos seus 
pronunciamentos parlamentares, desejo formular as minhas melho
res congratulações pelo evento. 

Entre nós, como exemplos vivos de que não só ele mas também. 
os seus filhos são portadores de capacidade ê modelar conduta, estão 
sua~ filhas, Sara e Jane totalmente voltadas para a mecânica funcio
nal categorizada da nossa Casa Legislativa. Quem não as conhece? 
Difícil, sim, é fixar-lhe os dotes mais marcantes. 

Aproveito o instante, na certeza de falar pela unanimidade dos 
companheiros, para transmitir a cada qual o nosso melhor aplauso. 
{M_uito bem!) 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Sr. Presidente, peço 
a palavra. para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador Virgílio Távora, para encamínhar a votação. -

O SR. VIRGfLIO TÁVORA (ARENA.- CE, Para encamiM 
nhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta Casa, a querri S. Ex• tanto honrou, representando seu Esta
do, e muito mais o Nordeste, vai prestar ao solitário de Campina 
Grande aquela homenagem que de há muito se fazia nlister. 

RecordamoMnos de um Nordeste ansiando por desenvolvimenM 
to. Do Nordeste que sonhav<t com a SUDENE, do Nordeste que te
ve esse instrumento, do Nordeste que teve Argemiro Figueiredo, um 
dos batalhadores para a implantação do órgão, uma das vozes maioM 
rcs da área, clamando pelas suas necessidades, mas também um des
temido e solitário e aguerrido combatente, quando viu, ero uma épo
ca, esse instrumento, tão sonhado de desenvolvimento da região, to~ 
mar destinos diferentes daqueles para que fora criado. 

HonramoMnos como seu amigo ao vê-lo quase sozinho, solitário, 
combater o bom combate quando faz qualquer restrição à política 
desenvo!vimentísta, então instalada no Nordeste, parecia um pecaM 
do. Honramo-nos em vê~lo enfrentar a incompreensão de todos, in~ 
clusivc de muitos dos seus conterrâneos, em vêMlo representar a bra
vura, a seriedade, a honradez do nordestino. 

E nas dias de hoje. Sr. Presidente, quando num gesto que enoM 
brece esta Casa, pudemos ver a transcriqào em seus Anais do discur
so cm que S. Ex' com aquela mesma elevação proclama_, junto aos 
agradecimentos do adversário governante, o respeito que tem a atitu
de que ele tomara, f<izendo editar as suas memórias políticas -por~ 
que seus discursos parlamentares representam verdadeiramente um 
marco bem pronunciado na História Política nordestina, em que críM 
ticas mais cadentes, havia, inclusive, às posições governamentais. 
Nós nos rejubilamos com a Paraíba, mais ainda com o Senado, pela 
homenagem que. por iniciativa do Senador Evandro, vai no momen
to prestar com a inserção, nos seus Anais desse discurso, que, na 
sua sintesc. é como que uma reafirmação do amor que este homem tiM 
nha por sua terra. por sua gente, por toda a região nordestina. (MuiM 
to bem! Palmas.) 

O Sr. Dirceu Cardoso {MDB- ES) - Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE {José Undoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a 
votução. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Com um pórtico magnifico, telúrico, ArgetTiiro de FigueiredO 
abre o seu pronunciamento, no Teatro Municipal de Campina 
Grande, ao agradecer, numa oração toda eloqüência e. toda ternura, 
a homenagem que recebia do povo de sua terra natal, ao alçar as ediM 
ções definitivas de sua obra "Discursos Parlamentares". 
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--1 _: 
São suas palavras marmóreas: 

.. Do alto desta Borborema que se desenrola em linhas 
irregulares em busca dos sertões paraibanos já falei aos meus 
grandes exércitos eleitorais." 

Sua palavra evoca, na eloqilência e na grandeza, na expressão 
sincera, solene e sonora, as palavras do Imper:Jdor, daquele Impe
rador que convulsionou a Europa, à época da Revolução Francesa: 

"Do alto desJ,ªs pirâmides, 40 séculos vos contemplam". 

Foi desta Borborema, onde ele tem as suas raizes plantadas nas 
suas rechãs, nas suas encostas, nas suas rochas, nas suas 
anfranctuosidades, foi ali que ele plantou a sua vida pública, ele que 
foi, para a Paraíba e para o Brasil, Deputado Estadual, Secretârio de 
Estado, Governador do Estado da Paraíba, Interventor Federal na 
Paraíba, Deputado Federal e, por duas vezes, ilustrou e -hõriiOu estas 
bancadas, sentando-se ali, Sr. Presidente, atrâs da nossa Bancada, 
neste mesmo lugar que ele dignificou e honrou o Senado-FederaL~ 
desta envergadura moral, é deste homem, cuja inteligência e- oratória 
todo o Brasil reconhece, atravês de quase meio século de vida 
pública, que enviou para aqui, também, como seus representantes 
genulnos esses dois ilus_tr_~ __ S_çnadores que, por sua vez honraram o 
Senado: Ruy Cãthêiro, -aquela figura que, ao rememorar, o faço 
com emoção - e Cunha Lima, em cuja palavra Argemiro de 
Figueiredo ganhou hoje expressão, ganhou grandeza e ganhou 
eloq ilência. 

Sr. Presidente, Argemiro de FigueiTtdo prestou ao ffieu partido 
e ao Brasil um significatívo trabalho, sendo aqui uma inteligência ati
lada, e aquela cultura sempre pronta na defesa dos grandes ideais pe~ 
los quais se bateu a cuja bravura dvica, o povo de sua terra natal, 
inclusive os adversários, ergueram na praça de Campina Grande a 
maior homenagem que um homem público pode receber de seu po
vo: uma estátua de corpo inteiro, desafiando a noite e o frio, 
desafiando o passar do tempo e indicando aõ povo, com o seu dedo 
em riste, os grandes caminhos da democracia e da liberdade. 

Portanto, Sr. Presidente, quero associar-me às homenagens que 
o Senado presta ao significar o lançamento das obras dos discursos 
de Argemiro de Figueiredo, que são um breviário cívico para 0 

nordestino, e para o brasileiro; são um breviârio cívico para o 
emedebista de h_oje, porque ele foi inarredável na sua luta foi 
incansâvel ~ f.odos os momentos, foi sempre aquela inteligência 
galvanizada a serviço da sua Paralba e da sua inesquecível Campina 
Grande, da sua inolvidável Serra da Borborema e do Brasil, que ele 
tanto serviu e tanto engrandeceu. 

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

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Sr. Presidente, peço a 
palavra como Li der. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador Otto Lehmann. 

O SR. OITO LEHMANN (ARENA- SP. Para encaminhar a 
votação.)_- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acrescentamos que o livro .. Discursos Parlamentares" não é só 
da Paraíba; mas de todos os bra~ileiros, porque a inteligência, o 
patriotismo, o espírito público de um patrício nosso que Chega àS 
culminâncias a que chegou a nobre figura de Argemiro de Figueiredo 
não pertencem a ele, à sua família, à sua cidade, ao seu Estado, mas 
constituem, isto sim, um património da terra brasileira e todos nós 
devemos nos envaidecer em ter entre nós homens de tão alto valor 
moral e intelectual. Em nome da representação de São Paulo trago, 
portanto, a sol_ida(iedade e o aplauso à iniciativa ãe V. Ex.•; nobre 
Senador Cunha Lima. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE) --Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Benevides para ~ncaminhar a votação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Para encaminhar 
a votação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tão logo veio a 'lume a obra de Argemiro de Figueiredo, inti
tulada "Discursos Parlamentares", pus-me a compulsá-la avidamen
te, defrontando-me com um trabalho de extraordinária significação 
e, mais que isso, um repositório inesgotável de informações em torno 
da luta levada a efeito pelo ilustre paraibano, em favor das liber
dades públicas e de tudo o quanto mais significava legítimo interesse 
do Pals, do Nordeste e do seu Estado natal. 

Ao concluir a leitura dos dois alentados volumes, Sr. Presidente, 
testemunhei a Argemiro de Figueiredo, através de carta que lhe ende
recei, toda a minha profunda admiração como nordestino, pelo que 
ele pudera realizar, em tantos anos de atuação no Congresso Nacio
nal, em beneficio daquela sofrida região do territóriO brasileiro. Che
guei mesmo a confidenciar a esse _dinâmico homem público que é 
Cunha Lima, representante da Paraíba, no Senado da República, o 
meu reconhecimento por tudo aquilo que fora rea(ízado por Arge
miro, na defesa daquelas teses que, à época de sua atuação, consti
tuem as grandes aspirações do Nord~te sofrido e_ daqueles 30 mi
lhões de habitantes que continuam a reclamar providências do Go
verno Federal. 

E vejo, Sr. Presidente, que, nesta solenidade, no curSo da qual 
Argemiro de Figueiredo proferiu a magnífica oração, - objeto do 
presente encaminhamento de inserção nos Anais - nós sentimos o 
apreço e a gratidão de toda a comunidade paraíbana, quando adver
sários e correligionários se congraçavam naquela festa singular que 
teve em mira realçar o trabalho inestimável realizado por eSte notá
vel homem ·público, que ê Argemiro de Figueiredo. E neste trecho 
lapidar do discurso preferido, pode-se reconhecer a sua grandeza co-
mo homem e sua respeitabilidade como cidadão. -

Diz Argemiro de Figueiredo: 
Há quatro anos atrás, Senhores, erigia-se, em praça pú

blica desta Cidade, a minha estátua. Era a homenagem de 
Campina a um filho que sempre viveu pensando em servi~la, 
honrá-la e engrandece-la. Hoje, a Paraíba repete o ato, atra
vés do Governo de Ivan Bichara, com a edição de um livro 
que retrata partes da história da minha vida pública. 

Poucas palavras direi, Sr. Presidente, para apoiar a iniciativa do 
nobre Senador Cunha Lima. As manifestações dos ilustres Senado- Vê-se, assim, Sr. Presidente, que o próprio Governador do Es
res qucjâ se ftzeram ouvir dispensava~ ()utros pronunciamentos. En- tado, adversário de Argemiro de Figueiredo, fez questão, ele pró
tretanto, encontrando-me no exercício da JideraUça, desejo, em nome prio, e em nome de todo o Estado da Paraíba, de render tributo de 
da ARENA, dar a nossa solidariedade ao requerimento e, ao fazê-lo, profunda admiração âque!e homem que soube, no Senado Federai, 
Sr. Presidente, não me furto ao prazer de ler 0 ftnal do discurso que no Congresso Nacional, em fim, dignificar e honrar a vida pública 
se requer seja transcrito em n()ssos Anais. Disse o ilustre home- brasileira. 
nageado, Senador Argemiro de Figueiredo, sõbie 0 livro que era pos- Portanto, Sr. Presidente, com estas palavras, secundando a 
to em destaque: manifestação de tantos emínentes colegas, desejo expressar, também, 

Ele é dos paraibanos. É dos que mourejam em João Pes- a manifestação do meu maior apfeço ao grande parai bano, que 
soa, a terra querida onde iniciei a minha ascensão na vida desempenhou o seu mandato com proficiência, brilho e patriotismo 

inexcedlveis. 
pública. É do~ que habitam o litoral, o sertão e Q brejo e dos Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
que v.ivem em Campina, terra do meu nascimento e, se DeUs-
o permitir, a terra que eu pretendo seja a última visão dos O SR. PRESIDENTE (José r.J;doso) - Com 
meus olhos. -- - -- ·s:e_nlidQf Adalberto Sena, pàra encaminhar a votação. -

--~~ -,~ .:..- -·--~~- ---

a palavra o =---
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O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.} -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Poderia parecer uma temeridade da minha parte pronunciar· 
me, ainda, sobre este requerimento, depois de tão formosos, caloro
sos e eloqtlentes discursos, aqui proferidos. 

Mas acontece, Srs. Senadores, que tenho um motivo especial 
para não silenciar neste momento; é que dentre aqueles que, pela sua 
palavra, acabam de exaltar a personalidade Argemiro de Figueiredo, 
sou o único, neste plenário, que foi seu colega e seu contemporâneo. 
Sou, portanto, mais do que qualquer outro, depositário das lembran
ças, das reminiscências, daquele grande homem que aqui pontificou 
e honrou, como muito poucos honraram, o_ Brasil e o Congresso 
Nacional. 

Relembra a figura de Argemiro de Figueiredo, os muitos 
momentos de convivência que tivemos e que me fazem, neste 
momento, recordá-lo com profunda emoção e saudade. Se tivesse de, 
aqui, dar um depoimento completo sobre esta eminente perso!lali
, dade, decerto tomaria a atenção dos meus pares por mais de uma 
hora, tantas são as lembranças e as impressões qué me ficaram, de 
sua atuação nesta Casa. 

Nessa cadeira, próxima à ocupada pelo Senador Dirceu Car
doso, tive a oportunidade de apreciar e admirar a atuação do ex
Senador Argemiro de Figueiredo, que foi das mais brilhantes e 
operosas. 

Se quisesse resumir, diria que poucos Senadores aqui foram tão 
complexos na sua atuação, porque enquanto muitos defendem, 
atacam, observam e estudam, a tribuna de Argemiro de Figueiredo 
dava a impressão, ao mesmo tempo, de um mirante, de uma 
trincheira e de uma linha de combale, porque era um Senador que 
observava, lia, estudava e conhecia todos os problemas do Pafs e, 
especialmente, do Nordeste. Era um homem que estava sempre na 
trincheira, na defesa dos interesses nacioniís. 

Lembro-me de quantas vezes ele se manifestou, aqui, não 
apenas em discursos mas em numerosos apartes - como constam, 
naturalmente, incorporados a esses discursos que acabam de ser 
publicados - toda vez que surgia uma oportunidade de defender o 
Nordeste e o País. 

Lembro-me de sua fidelidade à memória do Presidente Getúlio 
Vargas, seu grande amigo no passado, que foi sempre aqui lembrado 
por ele, em todas ~s oportunidades que se lhe (!fereciam. 

Lembro-me, inclusive, do seu espfrito combativo- e repito- a 
sua tribuna era, também, uma linha de ataque, porque Argemiro de 
Figueiredo nunca se intimidou diante de nada. 

Era um homem democrata por excelência, combatia todos os 
extremismos, tanto da esquerda como da direita: Quando precisá
vamos de um com;elho, nos momentos difíceis;- eStaVa ele sempre 
erguido, pronto a nos dar esse conselho, e sempre mostrando aquela 
altivez de caráter que foi uma das grandes características da sua vida 
e da sua atuaçào neste Parlamento. 

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

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Sr~ Presidente, peç-o a 
palavra, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benjamfni_ -Farah , para encam-inhar a votação. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No instante em que se presta, aqui, uma homenagem a Argemi
ro de Figueiredo, que passou por este Senado Pederal e deixou a 
marca de sua inteligência, de sua capacidade de trabalho, de sua bra
vura cívica, depois que os nobres represenfanfes-da Paratba, Espírito 
Santo, Ceará, São Paulo, Acre e Maranhão trouxeram o seu apoio 
ao requerimento do nobre Senador Cunha Lima, em homenagem a 
Argemiro de Figueiredo, quero também, Sr. Presidente, trazer aso
lidariedade do E!:itado do Rio de Janeiro. 

É bonita esta cena em que um Senador, que não tenha ã.ssento, 
hoje, no Senado Federal mas, que merece o respeito e a admiração de 
todos, é homenageado. 

Trago, portanto, a minha homenagem àquele homem que tam
bém militou no antigo PTB, ao qual eu pertencia, e, conforme foi 
acentuado aqui, pelo nobre Senador Adalberto Sena, era grande ami
go do audoso estadista Getúlio Vargas. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, pela sua efiCiência no Senado; pe
Ja dignidade que deu ao antigo PTB, Argemiro de Figueiredo merece 
o nosso respeito e, não somente a admiração e o respeito do Senado" 
mas, a gratidão do povo brasileiro, pelos seus brilhantes discursos 
em defesa das grandes causas, das quais ele sempre fora um paladino. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito be'm! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o requeri
mento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta
dos. (Pausa) Aprovado. Será feita a transcrição. 

E o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada: 

..Do alto desta Borborema que se desentala em tinhas irregula
res em busca dos sertões paraibanos já falei aos meus graildes exérci
tos eleitorais. Foram mais de trinta anos de lutas intensas em que as 
trombetas da guerra cívica ecoaram pelo Brejo e Litoral, em convoca
ções ardentes de um povo a quem eu precisava conscientizi11· e convo~ 
car no sentido de uma marcha comum que me desse as forças neces
sárias para servir à Campina, à Paraíba e ao Brasil. 

Hoje, porém, depois de tantas lutas, quando já tenho os olhos 
embaciados e as mãos trémulas pelo peso dos anos, preferi pedir à 
minha sobrinha Elizabeth Marinheiro que [esse esta mensagem de 
agradecimento e gratidão. 

A escolha do seu nome representa, não somente uma homena
gem à inteligência e à cultura brasileira, mas, também traduz um re
conhecimento à inspiradora da edição do livro que hoje se lança. 

Foi ela quem organizou comissão composta de Professores, Jor
'nalistas, representantes da vida social e política de nossa terra, entre 
eles o Senador Evandro da Cunha Lima, o ex-Prefeito Evaldo Cruz e 
o Cônsul José Noujaim, os quais intercederam junto ao Governa1 
dor Ivan Bichara, no sentido da publicação deste livro que é, como se 
verá, uma coletânea de trabalhos parlamentares que tem realmente 
para mim, modestos que possam ser, o maior valor, pois são ilumina
dos pelo sol da dignidade e do patriotismo. 

A verdade, êfúretanto, Sr. Governador Ivan Bichara, é que, sem 
o Ato de Vossa Excelência, encampando as aspirações de Campina 
Grande, nada poderia ser feito. Tenho constatado, Sr. Governador, 
no decorrer de minha vida pública, como é difícil homenagear-se um' 
adversário político. Pouc_Qs tem a coragem cívica para tanto. Vossa 
Excelência, porém, que é um homem de talento, cultura e possui o 
sentimento da bondade - o grande sentimento que pode levar à 
Deus a criatura humana - teve o desprendimento de homenagear 
um homem quejâ vai descendo a passos largos e rápidos. a escada da 
vida, mas, que guarda íntegro o amor a Campina, à Paraíba e ao 
Brasil. Creio, Sr. dovermidor, Já ter confessado, em telegrama que 
dirigi a Vossa Excelência, o meu· profUndO e Teal reconhecimento. 
QLiào, porém, agora, renová-lo e afirmar a Vossa Excelência que 
sou um admirador do seu Governo honrado e sério no ângulo de 
suas realizações, particularmente, quando se volta para o notâvel 
plano de extensão cultural. 

Permitam-me, também, Senhores, nesta oportunidade, manifes
tar o meu profundo reconhecimento ao ilustre paraibano Joacil de 
Brito que tanto me honrou e desvaneçeu com a apresentação do Ii~ 
vr9, hoje lànçado, em termos que bem exprimem o seu talento e 
cultura. Igual agradecimento quero expressar a José Souto, jornalis
ta emérito, cujas palavras tanto dignificaram a minha ação 
parlamentar. 

Há quatro anos atrás, Senhores, erigia-se, em pr:ii;;a pública des~ 
ta Cidade, a minha estátua. Era a homenagem de Campina e um 
filho que sempre viveu pensando em servi-la, honrâ-la e engran~ecê-
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la. Hoje, a Paraíba repete o ato, através do Governo de Ivan Bichara, 
com a edição de um livro que retrata partes da história da minha 
vida pública: 

As homenagens levam-me a dizer que me considero um homem 
realizado, sem temer, portanto, que o meu nome e os meu:. atas 
sejam um dia cobertos pela poeira do esquecimento. 

Na Estátua, vejo a minha pessoa em bronze, que não se desgasta 
pelo tempo: no livro, vejo a minha projeção na história. 

Ele é menos meu do que de Vossa Excelência, Sr. Governador. 
O que vale dizer: é dos paraibanos. t: dos que mourejam em João 
Pec;sÕa, a terra querida Onde irifCiei a ffiinha ascensão na vida públi
ca. t dos que habitam o litoral, o sertão e o brejo e dos que vivem em 
Campina, terra do meu na<;cimento e, se Deus o permitir, a terra que 
eu pretendo seja _a últim~ vic;ão dos meus olhos. 

Muito-obrigaéfo,.Senhores•;. -

O SR. PRESIDENTE (José Linda<o) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 82, de 
19,78, do Serihor Senador Franco Montara, solicítando a reti
rada do Projeto de Lei do Senado n9 210, de 1977, de sua 
autoria, que regula o provisionamento dos práticos e oficiais 
de farmácia. 

Tem a palavra o nobre Senador Franco Montara, para 
encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O objetivo do requerimento de retirada da proposição é permitir 
o reexame da matéria. O projeto, por nós apresentado, decorreu de 
moção que nos foi encaminhada pela Câmara Municipal de Soroca
ba ·que, por unanimidade, aprovou proposição do ilustre Vereador 
Santo Mantovani Filho. Aprovada a moção pelo plenário, o Presi
dente da Câmara Municipal de Sorocaba, Edward Emerenciano da 
Silva, enviou-nos uma representação com a justificação do projeto. 
Realizado o estudo da matéria, formulamos a proposição que rece
beu, na Casa, o n9 21Ój77. O projeto já "recebeu parecer favorável da 
Comissão de Constituição e Justiça e encontra-se em tramitação. 

Entretanto, Sr. Presidente, recebemos duas outras representa
ções, com ponderações em sentido contrário ao das considerações 
formuladas na moção da Câmara Municipal de Sorocaba. São do 
Conselho Federal de Farmácia, em representação firmada pelo seu 
ilustre Presidente, Márcio Antônio da Fonseca e Silva, e a representa
ção do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, as
sinada. também, pelo seu ilustre Presidente, Dr. Renato Baruffaldi. 
Pela consideração e respeito que temos para com os signatários des
sas representações, pela autoridade dessas entidades e pelo fato de 
representarem elas pessoas jurídicas de Direito Público, parece-nos 
que a matéria merece um exame mais aprofundado. 

Neste sentido, requeremos a retirada da matéria para o seu re
exame. Ouvidas as ponderações feitas nessas representações, apresen
taremos nova proposição, atendendo às sugestões que nos foram for
muladas. Este o sentido do requerimento de retirada do projeto, cujo 
atendimento espero do Plenário. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votação o reque
rimeilto. 

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: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena
don~ 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que 
dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos jurídi-

• 

cos do País, da disciplina "Direitos Humanos Fundamen· 
tais", tendo 

PARECERES, sob n'õ's 405, 406 e 751, de 1977~ das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
jurídicidade; 

-de Educação e Cultura- J9 pronunciamento: favorá
vel, cOm voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e 
voto vencido, em separado, do Senhor Senador Otto 
Lehmann: 29 pronunciamento (reexame solicitado em Plená
rio): contrário, com voto vencido dos Senhores Senadores 
Evelásio Vieira e Adalberto Sena. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a 
votação sido adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em primeiro túrno. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Peço a palavra, Sr. Presi
dente. para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro, para encaminhar a votação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pat11 encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É oportuno, neste instante, referir a resolução da Conferência 
Nacional dos Bispos Brasileiros em favor da anistia aos presos políti
~os do País. Esta ê uma reivindicação nacional, a que soma o seu 
prestigio a Igreja Católica. Não há, neste País, quem não sinta, hoje, 
a necessidade de devolver ao lar. à família, aqueles desgarrados pelas 
punições revolucionárias. 

Quatorze anos transcorridos, parece haver chegado o instante 
da concórdia, do esquecimento, da harmonia. Neste instante, 
Sr. Presidente, em que se focaliza a inclusão nos Cursos Jurídicos, 
da cadeira de "Direitos Humanos Fundamentais", não pode deixar 
de ser registrada a solidariedade de quantos acompanham o desen
volvimento poHtico nacional, da palavra da Igreja Catótica, que tra
duz; sem dúvida, o sentimento generalizado de todo o povo brasilei
ro. 

Este anseio de anistia é um anseio que há de empolgar o Pai:. e 
que certamente será um dia ouvido pelo Governo da República. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votaÇão o PrO
jeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Sr. Presidente, requeiro ve
rificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vai-se. proceder à 
verificação solicitada. Os Srs. Líderes vota~ão em primeiro lugar, vo· 
tando em seguida os Srs. Senadores. 

VOTAM ""SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Gilvan Rocha - Adalberto Sena - Agenor Maria - Benja

mim Farah - Cunha Lima - Dirceu Cardoso - Franco Montoro 
- Gilvan Rocha - Marcos Freire - Nelson Carneiro - Paulo 
Brossard. 

VOTAM ""NÃO"" OS SRS. SENADORES: 
Otto Lehmann- Alexandre Costa- Luiz Cavalcante- Men

des Canale- Virgílio Távora- Henrique de La Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Votaram a favor 
do projeto li Srs. Senadores; contra, 6 Srs. Senadores. Não há quo
rnm para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em virtude da fal
ta de número para deliberação, ficam adiadas as matérias constantes 
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dos itens n<:>s 4, 6 e 8 da qrdem do Dia, uma vez que dependem da vo
tação de requerimentos lidos em sessões ante_riores. 

São os seguintes os itens que ficam adiados: 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 1, 
de 1977 (n9 2.320-A/74, na origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que regula a locação predial urbana, e dâ 
outras providências, tendo 

PARECER,sobn9 777,de 1977,daComissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com as Emen

das que apresenta de n~'s I a 12-CCJ, com voto vencido, em 
separado, do Senh.or Senador Otto Lehmann, dependendo da vota
ção do Requerimento n9 61, de 1978, de adiamento da discussão, 
para reexame da Comissão de Constituição e- .Justiça. 

-6-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n9 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a eXi
gência do período de carência para concessão, pelo INPS, de benefí
cios em virtude de incapacidade para o trabalho ou__morte do segu
rado, tendo 

PARECERES, sob n<:>s 465 e 466, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favorável; e 
-de Legislação Soc-ial, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n<.> 77, de 1978, de adiamento da discussão para reexa
me da Comissão de Legislação S_ociaL 

-8-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 144, de 1977, do 
Senhor Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a 
determinar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo 
ciVil e militar da União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n<? 940, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, peta inconstitucionalidade e 

injuridicidade, com voto vencido dos _Sen_h_Qr!'<S $enadores Nelson 
Carneiro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento 
n"' 59, de 1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em conseqüência, 
·pass-á-se ao item nç 5: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n"' 64, de 1974, do Senhor Senador Franco Montara, 
estabelecendo que, se o INPS não prestar assistência médica 
à gestante. deverá reembolsar o segurado pelas despesas 
comprovadamente realizadas, tendo 

PARECERES, sob n•s 463 e 8\0, de 1977, das 
Comissões: 

-de Redaçâo, oferecendo a redução do vencido na apre
ciaç1\o preliminar: e 

-de Legislação Social, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada 

sua discussão, ficando a votação adiada por ratta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do ProjetO de Lei do Se
nado n"' 63, de 1977, do Senhor Senador Jarbas Passarinho, 
que aplica ao dirígente sindical candidato a cargo eletivo o 
disposto no art. 14 da Lei n<? 6.05..5. de 17 de junho de 1974, 
tendo 

PARECERES, sob n<t>s 1.306 a 1.308, de 1977, das 
Comissões: 

- de Constituição e Justiça, 1<.> pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável; 2<.> 

pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do 
substitutivo da Comissão de Legislação Social; e 

-- de Legislação Social, favorável nos termos do 
substitutivo que apresenta. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. (Pausa.) 
Não h:.lVImdo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua vo~ 

taçiio adiada por falta de quomm. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esgotada a maté
ria constante du Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Sen~dor Virgílio Távora, como Li-

der. 

O SR. VIRGlLIO TÁVORA (ARENA- CE. Como Uder, 
-pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

O eminente Senador Paulo Brossard, em discl1rso pronunciado 
nesta CaSa, que jâ teve, por parte da Liderança do Governo, resposta 
no tocante a seus aspectos político~institucionais afirmou, no que diz 
respeito à conduçào da política econômica e financeira, algo que está 
a merecer da Maioria uma explicação. Esta será dada da maneira 
mais sintética passivei. sem nada esconder. como de nosso costume. 

Diz S. Ex~. - só possuímOs as notas taquigrãficas e por elas 
temos que nos guiar: 

"Essa gente está de tal forma for<! du r_ealidade que não 
vê a face das coisas e se apraz em fazer ironias diante da 
carestia que martiriz3 o povo? 

Como se t<~l n~o bastussc, os mesmos irônícos Ministros 
dão ao caso do Banco Er.:onõmico a solução escandalosa que 

·em outros tempos teria posto por terra os seus agentes e que 
agora não chega a ferir a sensibilidade do Chefe do Governo, 
responsável pelo que ocorre no Governo, especialmente no 
que concerne à composição em que estão envolvidos Minis-
tros de Estado." -

E, mais adiante, S. Ex• glosa a expressão utilizada pelo Sr. Mi
lni.stro da Indústria c do Comércio, nos termos seguintes: 

"Conhecedor dos segredos governamentais, anunciou 
que a preocupação d~l Governo é distribuir, equitativamente, 
a "infelicidade". 

Estes dois tópicos serão objeto, pois, de nossas considerações. 
Srs. Senadores: 

Em agosto de 1976, o Banco r ~1ômico recusou-se a·pa-gardois 
cheques de sua emissão, que h· m sido endoss-ados pela Proinvest 
Distribuidora de Títulos e ValOres lmobíliários à corretora 
SOCOPA (Cr.S 95 milhões) e ao Banco Intercontinental de Investi
mentos (Cr.i 102 milhões)._ E por quê? 

A recusa fundamcntou~se no (ato de o Econõmico haVer· CCll1Sta
tado a existência de um conluio fraudulento envolvendo o seu Geren
te da Filial da Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. Logo cm seguida, 
o Econõmico ingressou em juízo contra o funcionário c com açõcs 
objetivando a anulação dos cheques, promovendo paralelamente c 
por iniciativa própria o depósito judicial dos Cr$ 198 milhões- em 
ORTNs. 

Adotou. assim, o Económico, as providências que lhe parece· 
ram necessárias ao resguardo de seus interesses, inclusive depositan
do a importância em litígio, apartada de seus ativos operacionais. 

Transferindo, assim, o assunto para a área judicial, entendeu o 
Governo, para tranqUilidade do mercado financeiro, de conceder, 
através do Banco Central c _com _recursos próprios dessa instituição, 
empréstimo que, a par de atender às necessidades da caixa das duas. 
corretoras, amparasse também os interesses dos investidores (pes-
soas físicas) indiretamente envolvidos na operação. . 

Após prolongadas gestões, chegou-se finalmente, em jalÍeir:o úl
timo, a um acordo, segundo o qu-al Caberá às duas corretoras ressar
cir o Banco Central dos empréstimos concedidos em agosto de 1976, 



1712 Quinta-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo II) Abril de 1978 

cumprindo ao Económico, por sua vez, indenizar a cada uma delas 
50% do valor dos cheques. 

Vê-se, portanto, que, desde o primeiro momento, o Banco Eco
nómico manteve coerência de atitudes, transferindo, como lhe facul
ta a legislação em vigor, a matéria para discussão no âmbito judicial, 
mas promovendo, na época, o depósito total da quantia reclamada. 

Onde, portanto, o-s alegados ganhos do Banco Económico'? Se, 
ao invés de ter bloqueado esses recursos em ORTNs, os tivesse apli
cado em operações: tipicamente bancárias, evidentemente a riCr!ita ge
radora seria bem superior. 

Se o Económico houvesse pago, de imediato, o valor dos dois 
cheques, teria sido lesado em Cr$ 198 milhões em face das circuns
tâncias fraudulentas que envolveram a questão. 

Por outro lado, dentro do que foi estabelecido no jã referido 
acordo, o Económico, teve que arcar com um prejulzo real de 
Cr,'j, 99 milhões, o que corresponde a 50% do valor dos cheques, fi
cando o Banco Central como o maior beneficiário do acordo, uma 
vez que irá ressardr-se, a curto prazo do valor dos mencionados che
ques, a nível de juros semelhantes ao que cobra em diversas linhas de 
crédito. 

Ainda mais, atualmente os cheques encontram-se vinculados ao 
processo criminal que se acha em tramitação na Justiça do Rio de Ja
neiro. Não se pode, po,rtanto, preju\gar a questão. Há que se aguar
dar o desfecho judicial do processo, no juízo criminal. 

De outro lado, cabe deixar_ be_m_ clara a ausência de participação 
do Ministro Ãngelo Ca\mon de Sá em todo esse episódio. Licenciado 
da Diretoria do Econômico desde março de 1974, assumiu, em segui
da, a Presidência do Banco do Brasil, desltgando-se assim, totalmen
te, das atividades do Grupo, do qual ele não tem o domíni_o, confor
me afirmou o Senador da Oposição. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte? -

O SR. V!RG[LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com imenso 
pra~er recebemos, primeiro, a presença de V. Ex•, pois íamos, 
constrangidamente pronunciar o discurso na sua ausência, conforme 
havíamos avisado, p~1r termos que viajar. Masjã que V. Ex.• ouviu a 
fala do Deputõ:ldo Tancredo Neves e, agora, nos brinda com sua 
atenção ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Apenas para dizer ao 
eminente Senador que este assunto voltará a ser examinado nesta 
Casa. 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeitamen
te. E, ao mesmo tempo, não poderíamos viajar sem dar a V. Ex• a 
·satisfação na parte que nos tocava. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Muito agradecido a 
V. Ex~ 

O SR. V!RG[LIO TÁVORA (ARENA- CE)- Quanto à 
"distribuição de infelicidade", outro ponto glosado por S. Ex•, refe
re-se, o ilustre Líder da Oposição, a uma frase solta que foi retírada 
de uma análise mais ampla em entrevista concedida à Imprensa pelo 
mesmo Ministro. Aludia ele ao choque de interesses entre produto
res e industriais de determinados bens de capital, cujas reivindicações 
o Governo não poderia c. tender totalmente. Em tais condições, o Go
verno daria as soluções possíveis, cabendo aos referidos setores arcar 
com uma parcela de sacrifício. Como se vê, o comehtãrío foi espedfi
co com relação a determinados setores da economia, não cabendo, 
portanto, ser estendido à população em geral, que tem merecido as 
melhores atenções por parte do Governo. ------

Estas as explicações que havlamos de dar ao eminente Líder da 
Oposição. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr.- PrCsTdente. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo.a palavra 
ao ilustre Senador Otair Becker. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB. Pronuncia o seguinte _dis-
corso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ 

É do nosso dever nesta Casa, assumirmos com responsabilid~de 
a firme posição de analisar, debater, fiscalizar os atos do Execl.!tivo, 
oferecendo a nossa contribuição com crítiCas ConsfrutlvãS e COrtfindi
cações de caminhos que oferecem alternativas de soluções. 

Pretendemos hoje, c nesta oportunidade, nos deter na análise da 
Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República ao 
Congresso Nacional, notadamente no que diz respeito ao -interesse 
da agropecuãria de_ntro do contexto da política económico-financei~ 
rà do País, conforme enfatizou S. Ex• 

Inicialmente, declaramos que· nOs- despertaram atenção, e até 
curioSid~de e surpresa, os indicadores estatísticos sobre o çiesempe
nho da agropecuária diante do crescimento econômico, indic<1do co
mo sendo em torno de 5% em 19_77, ficando aquele setor_com uma 
c·ontribuiçãõ-de cerca de 9,6% contra 3,9% para a indústría. 

São citados para o conjunto da economia nacional indicadores 
otimiStas c comparações em relação ao dinamismo dos países desen_
volvidos no período 73(77, fixando para esses uma taxa de 8% de 
crescimento e renda per capfta estagnada, contra 33% de crescimento 
e renda per capita de 19% para o Brasil. 

Todos os números que a Mensagem teve interesse de expor são 
apresentados de modo otimista, progr~sivos, no que tínhamos inten
ções de crescer e, explicativumente regressivos, no que se pretendia 
decrescer. Informa-se que a dfvida e~ terna, mesmo crescem:io ~para 
31,2 bilhões de dó!are,<;, regrediu em relação a 1976 e que, em 1977, 
alcançamos 7,2 bilhões de dôlares em reservas monetárias- "o mais 
alto nível alcançado pelo País." Tudo é maravilhoso nas pinturas 
estatísticas do crescimento e bem manipulado quando se pretender 
explicar os declínios, forçando-se a compreensão na justificativa da 
conciliação da "manutenção do crescimento, reequilíbrio gradual do 
balanço de pagamentos e o controle da inflação." 

Segundo a Mensagem presidencial, o nosso Nordeste cresceu, 
surpreendentemente, após a seca de 1976, chegando a ampliar a sua 
área cultivada em 13,2% contra 6,2% para o País inteiro, em 1977. 

O Nordeste. de agricultura difícil e da mais rígida estrutura agrá
ria, desta yez: venceu estatisticamente o Centro-Sul, o Centro-Oeste e 
o Norte do P01ís, que oferecem melhores condiçõçs e maiores facilida
des para a expansão da fronteira agrícola. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Cabem, já agora, algumas interrogações, diante desses indicado

res, desses índices e desses números. Estaria o País, realmente, com· 
sua economia agrícola ou em seu conjunto organizado e em desen~ 
volvimento? 

Estaría mesmo o nosso País com esse privilégio na atual conjun
tura económica internacional, colocando-se acima do conjunto do~ 
J"i::físes desenvolvidos em termos de crescimento'? 

Estariam as nossas posições monetárias, em reservas, merecen~ 
do o dest.aque dos balanços internacionais com esta reserva de 7,2 bi
lhões de dólares. apesar do nos.so superavit ter sido de apenas \38 mi
lhões? Podemos considerar isto realmente reserva ou simplesmente 
empréstimos ou crescimento da dívida externa? 

Poderíamos confiar na renda per capíta citada como alcançando 
o nível de 1,452 dólares, mesmo sabendo-se que rt::i.O se mede desen
volvimento com renda per capita. e sabendo-se, entretanto, que ar 
poderemos encontrar indicativos de concentração da renda? 

Qual será o real perf1l da renda dos brasileiros em todas as cama
das sociais, quando sabemos ser miserável o salário mínimo e que 
grande parte da força do trabalho disponível não percebe sequer esse 
insuficiente piso salarial? 

O Sr. PaulO Brossard (MDB - RS)- Segundo levantamento 
oficial, ou quase oficial, cerca de [8 milhões de brasileiros percebe~ 
no máximo um salário mínimo. 

O S"R. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Agradeço a colabora-, 
ção de v: E-x~. nobie Senador Paulo Brossard. 
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O Sr. Gílvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

• O SR. CUNHA UMA (MDB- PB)- Pois não, nobre Sena
dor Gilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Muito a calhar, estou 
fazendo uma análise da parte referente à saúde pública ç3a Mensagem 
Presidencial, por designação do nosso Líder, e tenho em màos um 
caderno editado por um organismo absolutamente isento: Organiza
ção Mundial da Saúde, órgão, como V. Ex• sabe, das Nações Uni
das. Na página 19 do caderno Relações Entre Programa de Saúde e 
Desenvolvimento Social Econômico- vou ler para V. Ex•, porque 
acho que vem a calhar, justamente quando V. Ex• fala sobre o 
produto interno bruto - ao analisar à programática de desenvolvi
mento económico e social, dizem as Nações Unidas, através da Orga
nização Mundial da Saúde: "Indicou-se também que, desde largo 
tempo, o emprego do conceito de produto nacional bruto é objeto de 
duras críticas." Faz uma análise, que não quero repetir para não me 
alongar no aparte, mas, termina por esta assertiva, que ê primorosa e 
cai muito bem no discurso de V. Fx•: 

"Por conseguinte, o Produto Nacional Bruto não se pode empre
gar como indicador completo da produtividade nacional." Vê 
V, Ex• que ê um eng6do que os tecnocratas insísiem em fazer, 
porque não querem enxergar com os olhos de ver, mas sim, com 
números manipulados sobre o progresso que existiria no nosso Nor
deste. V. Ex•, que é espectador visual daquela sofrida região, dá o 
seu testemunho, de muito maior valia, do que os números manobra

: dos por varinhas de condão dos milagreiras da nossa economia. 

O SR. CUNHA UMA (MDB- PB)- Nobre Senador Gilvan 
Rocha, agradeço a colaboração ao meu discurso, em aditamento de 
corroboração às palavras que acabei de pronunciar, de que o cresci
menU• do Produto Nacional Bruto não induz aumento de renda per 
capita.· V. Ex~ acabou de disciplinar, com a sua terminologia, bem 
própria e adequada, que isso significa coisa bem diferente. Nós, do 
Nordeste, sentimos um quadro estranhamente diverso do que ê pín~ 
ta do na Mensagem Presidencial. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparteJ 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Com prazer, nobre 
Senador Heitor Dias. -

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Não entrarei em análise 
circunstanciad"' sobre a interpretação de renda -per capiiã, mas não 
posso deixar de, referindo-me ao assunto, fazer alguns poucos 
comentários. Há pouco tempo, talvez um ou dois meses, o ilustre 
Senador Franco Montara, da tribuna do Senado Federal, fazia 
questão de provar que a renda per capira nacional não é dos mil e 
duzentos dólares, mas que estava na faixa dos quatrocentos dólares. 
Então, pergunto: se a interpretação não vale para mostrar o cresci~ 
menta, por que será que há de valer para mostrar o subdesenvolvi
mento? Segundo: tam bérn faço parte do N ardeste; conheço os seus 
problemas, conheço o sacrifício daquela gente, como é o sacrifício de 
toda gente pobre. Mas, o que não se pode negar é que, nestes últimos 
anos, o Nordeste também tem crescido. Admito que não tenha um 
crescimento à altura das suas necessidades, à altura das reivindi~ 

cações do seu povo. Mas, ninguém pode deixar de reconhecer que o 
Nordeste também tem crescido. E não há como contestar essa 
evidência, quando V. Ex• sabe,: o mercado de trabalho cresceu entre 
nós; o número de trabalhadores nas indústrias, nas fábricas, em servi
ços conexos, cresceu, também, Logicamente, um grande número de 
marginalizados foi trazido para esta faixa de-trabalho e- de prodUção. 
Reconheço que, no que diz respeito a nmsa agricultura, hâ uma certa 
defasagem, que há de ser corrigida. Outras nações, em situação de 
desenvolvimento muito superior a nos~a, têm passado também por 
crises na sua agricultura, de precisar o auxflio de nações também 
desenvolvidas. De modo, eminente colega, eu, embora compreenden
do o interesse e até o alcance das palavras de V. Ex~, não posso 
endossá-las, totalmente, na mesma interpretação que está fazendo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? Fui citado pessoalmente . 

O SR. ciJNHA LIMA (MDB - PB) - Com prazer, nobrt: 
Senador Fnmco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- O nobre Senador Heitor 
Dias refere-se a pronunciamento meu na tribuna. Acho que S. Ex' se 
equivocou. O pronunciamento foi do nobre Senador Gilvan Rocha, 
que se referia à contestação que a CEPA L faz aós dados menciona
dos pelo Governo, achando que a renda per capila não é de 1.400. 
mas inferior. Esse aspecto, entretanto, não invalida a grande afirma
ção de V. Ex'. O Governo insiste na renda per capita e omite, na sua 
Meosagem, maiores referências ao salário, A renda per capita é um 
dado teórico. Por exemplo: se uma pessoa ganha um milhão de cru
zeiros e outra um cruzeiro. a média é muito boa: sào quinhentos mil 
cruzeiros e cinqüenta centavos. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- O interessante é o perfil 
da renda. 

O Sr~ Franco Montoro (MDB- SP)- Exato, disse V. Ex' mui~ 
to bem. Um poderá estar morrendo de fome e o outro, de indisges~ 
tão. De modo que diz V. Ex' muito bem: o importante é ver o salá
rio. E a situação do salário, no Brasil, é terrível. O Governo inVentou 
uma fórmula e não a cumpriu, A política efetivamente seguida no 
Brasil é hoje objeto de críticas de todos, até do próprio Governo que 
inventou uma fórmula chamada ironicamente de Robin Hood: ia tí
rar dos ricos para dar aos pobres. ÍV1as verificou-se que não iria fazer 
isso. Iria tirar do salário para dar para outro salário. E o Governo 
agora declara que nem essa fórmula será. apresentada; é a confissão 
de que esta política salarial vai mal. A riqueza aumenta, o salârio dí~ 
minui. V. Ex• fere um dos pontos fundamentais da crise do desenvol~ 
vimento brasileiro. Aumentam-se os empregos. t evidente que têm 
que aumentar. A população cresce, é evidente que os empregos de~ 
vem aumentar. Ma<>, o que não aumenta é a remuneração. Nem se 
mantém; está sendo achatada, reduzida. O exemplo citado por 
V. Ex~ atinge o ponto central, na crítica que se pode e que se deve fa
zer ao nosso desenvolvimento. V. Ex•, com o seu pronunciamento, 
honra o Estado que representa e afirma, de uma forma impressionan~ 
te, como homem do Nordeste brasileiro, a crítica, que principalmen~ 
te o Nordeste tem o direito de fazer, a este modelo que estâ orientan~ 
do o nosso desenvolvimento. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB)- Muito obrigado pelo 
aparte, nobre Senador Franco Montoro. As minhas palavras não me~ 
recem mais recompensas, nem elo.Qi, ,.:,s seu aparte. 

O Sr. Gihan Rocha (MO 
aparte'? 

• 1- V. Ex• me permite um 

O SR. CUNHA LIMA (MOB- PB)- Permita-me. Senador 
Gilvan Rocha, responder ao aparte do meu nobre colega nordt!stino, 
Senador Heitor Dias, para em seguida, ouvir V. Ex~ 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Mas a Bahia também faz 
parte do N ardeste? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Sei que ele, que é nor
destíno como nós outros, não respondeu, com a ênfase que deveria 
ter dado, quando me referi ao salário mínimo, Quando me referi à 
renda per capitado Nordeste. Sabe ele da disparidade e ele compa
rou mal a renda per capita do nordestino com a renda per capita do 
paulista. E queremos ressaltar, neste instante, que V. Ex•, nobre Se~ 
nador Heitor Dias, consultando o perfil da renda nordestina, verifi
cará a disparidade, a desigualdade das rendas regionais em iodo o 
País. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (M DB- PB)- Ouço o nobre Senador. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Não tumultuarei o discur-
so de V. Ex~ Apenas- como autor citado- quero fazer uma revi-
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são dos conceitos do ilustre representante da Bahia, que, n-o afã_ de 
defender o Governo- e é uma pena que esse afã ~ão_ tenha sido reco
nhecido na divisão do bolo baiano - S. Ex• confundiu as coisas. 
Ninguém disse aqui que renda per capita é um dado a ser abandona
do, e sim, que não deve ser um dado de primeira linha. Os economis
tas, os sociólogos, estão elegendo índices sociais, tais como- ii10rtali-
da de infantil- que, no dia que o Governo quis usar como índice, foi 
aquele desastre total. Mas vejam V. Ex~s e o ilustre representante da 
Bahia: a renda per capita brasileira: será a que o Governo diz ou serâ 
a que a CEPAL diz? O nosso Custó de vida: será aquele do DIEESE 
ou será aquele do deflator implícito do Ministro Delfim Neto? A 
nossa dívida externa: será a que o Governo diz ou a que dizem os 
banqueiros internacionais - nos jornais de ontem e de hoje- que é 
muitíssimo superior? Vê V. Ex~ o imbróglio em que se meteu o Go
verno- dirigido por economistas que não têm a sensibilidade- in
sisto - nem estomacal, nem visual, para com o nosso pobre povo 
nordestino, que vem sofrendo desde que Pedro II vendeu as jóias pa
ra consertar o Nordeste. V. Ex~ sabe que esse Governo, que aí está, 
em 14 anos, não resolveu nenhum dos problemas básicos do Nordes
te. Essa é a verdade límpida que os números escamOteados iião po
dem cobrir com a fantasia que eles encerram. 

O SR. CUNHA UMA (MDB- PB)- Muito obrigado, Sena
dor Gilvan Rocha, minhas palavras subseqüentes responderão as 
su'as percepções e aos anseios de muitos que estão a nos apartear. 

Concedo a palavra, novamente, ao representante da Bahia, Se~ 
nador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Não desejaria inter
rompê-lo, tanto mais quanto sei que V. Ex• vai fazer um grande dis
curso. que é melhor do que um discurso grande. Mas nào posso dei
xar de voltar à tona, depois dac; palavras do eminente Senador Fran
co Montoro c, também, da análise feita por V. Ex• Não há dúvida 
alguma de que há uma disparidade entre o salário mínimo do Norte 
e do Sul. Contra essa situação eu também me levanto; mas devo dizer 
que essa disraridade não é de agora. Quando o eminente senador 
Franco Montoro era Min-istro do_ Trabalho, também havia essa 
diversidade: o Norte ganhando menos do que no Sul. Agora, o que 
devemos querer, evidentemente, é que haja um s-alário compa_tí~el_pa
ra todo o País c, não, essa divergência, essa diversidade. E:::.tou de ple
no acordo. no particular, com essa posição, mas é preciso que se colo
que os pontos nos is para não parecer que somente agora é que essa 
diversidade se observa. 

O SR. CU!\HA LIMA (MDB- PB)- Senador Heitor Dias, 
admito os conceitos adotados por V. Ex• Essas são as intenções do 
Movimento Democrático Brusileiro: a igualdade de renda; a parida
de de renda entre o Norte e o Sul e em toda a região Nordeste. 

Ouço o nobre Líder Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não quero priva.r o Sena
do de ouvir o seu discurso, mas ele é tão interessante que mal V. Ex~ 
começou e já se estabeleceu um debate vivo e do maior interesse. 
Não quero interromper a sua oração e vou ouvir, comO- V. Ex•, o 
aparte já solicitado por companheiros do Nordeste. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Então, concedo o apar-
te ao nobre Senador Marcos Freire. -

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Pode haver controvérsias 
quanto ao verdadeiro índice de renda per capita. O Governo tem 
demonstrado que nem sempre tem sido seguro na publicidade de cer
tas taxas oficiais~ No entanto, não há dúvida quanto à miserabili
dade do índice de salário mínimo que campeia neste País, em qUe 
milhões e milhões de brasileiros não têm, com o salário mínimo que 
ganham, condições de sobreviverem condignamente. Se o Líder do 
Governo, ou qualquer um deles provar que a renda per capitado 
Brasil é mais alta do que aquela que a Oposição acredita, para mim, 
mais odioso é o regime, porque mostra, ex:atamente, a disparidade de 
rendas existentes entre nós. Mas de qualquer forma, congratulando
me com V. Ex•, queria dizer que vou cobrar do Senador Heitor Dias 

vot9 favorável, ao projeto de minha autoria, que estâ re;ce_bendo 
parecer contrário na Comissão de Economia, por determinação do 
Governo. que uniformiza os salários mínimos neste País. Porque, no 
Nordeste, o teta do salário mínimo é inferior ao do Sul do Pafs, e as 
estatísticas. pelo menos as oficiais, mostram que o custo de -.:ida, no 
Nordeste, é superior e, inacreditavelmente, o salário é o menor de to
do o País. S. Ex• disse que realmente, comungava da discordância 
dessa disparidade e por tanto vou ter oportunidade de cobrar de 
S. Ex• o voto favorável pela uniformizaç:ào do sal3.rio mfnimo. 
Muito obrigado a V, Ex• 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Eu não faço parte da 
Comissào de Economia. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Mas o meu projeto vai 
chegar ao plenário. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Muito obrigado 
Senador Marcos Freire e creio, com V, Ex~. que este pseudo-aumen
to da renda per capita poderá significar indicativo de concentração 
.de rendas no Brasil. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Cunha Lima, 
infelizmente, nos dias atuais, o que temos de analisar é que é um pro~ 
blema de filosofia. O Governo optou por uma filosofia, onde o finan
ceiro sobrepõe--se ao econômic-o; a criatura humanu é um mero e sim
ples instrumento. V. Ex' disse no início do seu discurso que aumen

--tou o número de trabalhadores, aumentou o espaço fisico de tra~ 
balho na agricultura, mas aumentou a miséria, aumentoU o endivi# 
damento de toda aquela área a um ponto em que o salário de hoje, 
no Nordeste, é menos do que no Sul em mais de 30%. Ele comprava, 
em 1963, antes da Revolução, o equivalente a dez quilos de açúcar, 
dez quilos de arroz, dez quilos de carne, dez quilos de café e dez qui~ 
los de sal, e ficava ainda com um saldo de CrS 3,02. Este operário do 
Nordeste comprando os mesmos produtos hoje, fica devendo no bar.
racão, Cr$ 545,00, Essa é a defasagem do salário de 1963 para 1978. 
E o pior ainda, Senador, é que este operário que tem hoje o Fundo de 
Garantia, que lhe tirou a estabilidade, vende o Fundo de Garantia a 
cada seis meses. premido pela falta de poder de compra, jogado na 
sarjeta do sofrimento, do abandono e da dor, relegado a sua própr,i{ 
sorte. Essa é a grande realidade do Nordeste. E hoje isso não aconte
ce só no Nordeste. Estive em Mato Grosso na semana passada. Lâ o 
agricultor sofre. Estão vendendo as matrizes enxertadas porque, com 
esse dinheíro, no mercado de capital aberto destã Nação, ele lucrará 
o equivalente a três ou quatro bezerros por ano, sem o risco da 
geada, da seca, das intempéries. O de que precisamos; Senador, é que 
seja modificada esta filosofia, para que esse homem, que trabalha e 
produz nesta terra, se sinta motivado e possa bater no peito: sou po
bre, mas posso viver as minhas custas. Porque, infelizme~tC?, o tra
balhador de hoje não pode mais dizer que vive as custas dele. A famí
lia está na fila da LBA à espera das sobras dos alimentos gratuitos 
dad~_s_p_~lo Governo, que desfibram o nosso povo. Muito obrigado a 
V. Ext .,..,. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Permita~me, antes, res
ponder ao Senador Agenor Maria. 

Senador, ninguém como V. Ex:', nesta Casa, poderá melhor dis
cernir a problemática da região nordestina, o sentimento da gente 
nordestida e do trabalhador rural. V. Ex• disse, e muito bem, das 
dificuldades. Delineou um quadro que é indefectível na estrutura 
agrária do Nordeste e muito bem pode receber o aplauso, não só des
ta Casa, como do orador que ocupa esta tribuna. 

Ouço o nobre Semtdo"r Osires Teixeira. ~ 

O Sr. OsiresTeixeira (ARENA- GO)- Só agora, nobre Se
nador, chego a esM Casa para compartilhar com os colegas da 
ARENA e do MDB do prazer de ouvi-lo. Por isso não tenho o teor 
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completo do seu discurso. Permito-me, portanto, apafteá-!o a propó
sito de intervenções havidas. Ouvi o Senador Marcos Freire cobrar 
uma posição a ser ac;sumida pelo nobre repre.c;entante da Bahia, Se
nador Heitor Dias, de um projeto de sua autoria que fixa um salário 
mínimo para todo o território nacionaL--Só me permito lembrar a 
S. Ex~ que foi o esforço deste Governo, foi o trã.to sério da politica 
salarial que fez com que reáuzíssemos mais de oito ou nove salários 
distintos, espalhados por "n" regiões do Brasil para um número 
menor: ao ideal se chegará. Não sei se o momento é o correto para a 
unificação do salário mínimo em todo o territ6rio ·naciOnal. Tenho 
dito, repetidas vezes, que o ideal seria o salário mínimo ser tripli
cado, quintuplicado ou decuplicado, mas isso seria quebrar as empre
sas nacionais que nós defendemos. Isso seria criar problemas com a 
estrutura de produção que, a nós, incumbe preservar, O nobre Se~ 
nadar Agenor Maria faz colocações bastante sui generis no aparte 
que faz a V, Ex• comparando o salário de 63, se não me engano, com 
o salário atual, fala que, antes, o salário podia comprar lOkg disso, 
lOkg daquilo, gêneros alimentícios, em primeiro lugar e, ao compa
rar com o salário atual diz que, agora, o operário compra tudo isso 
mas fica devendo CrS 45,00 ou Cr$ 50,00 do barracão. A verdade, 
Sr. Senador, é que agora-ele fica devendo Cri 45,00 ou Cr$ 50,00 de 
um barracão que não tinha no passado, porque em toda a história 
desta República, construíram-se, até 1964, 6.000 casas financiadas e, 
hoje, já atingimos, praticamente, a casa de um milhão e meio, das 
quais cerca de um milhão foram construídas para trabalhadores. Pa~ 
ra S. Ex~. com a ênfase e com o amor que tem ao velho Nordeste diz 
que, agora, o pobre trabalhador tem que de seis em seis meses lançar 
mão do seu Fundo de Garantia para resolver problemas sociais. Ben
dito Fundo de Garantia, Senador, que, antes, não existia, hoje ele po-. 
de, de seis em seis meses, usar esse Fundo de Garantia que se -consti
tui numa reserva do seu trabalho coisa que, ontem+ não existia e grã
ças ao Governo implantado ne.<;te País, a partir de 64, foi possível 
realizar em favor do trabalhador brasileiro. Louvo' V. Ex• nas colo
cações que devam ser feitas à política salarial, à política financeira, à 
política económica, mas é preciso analisar os fatos e as ocorrências 
ao longo do tempo, seriamente, sob pena de estarmos brincando de 
fazer parlamento. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Peço a colaboração 
dos nobres Senadores para que o orador possa prosseguir o seu dis~ 
curso. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Nobre Senador Osires 
Teixeira, infefizmente V. Ex' chegou um pouco retard:ido ao nosso 
pronunciamento. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS)- Bastante tarde. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- A abordagem feita, até 
o momento, é sobre a renda per capira nacional; a disparidade de ren
da que existe entre o Norte, o Centro Sul, o Sul e o Nordeste do 
Brasil. Quisera Deus, quiçá, que todos nossos brasileiros tivessem, 
pelo menos, um salário mínimo. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Mas, o que existe é 
subsalário, é desemprego e subemprego em toda esta Nação. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- V, Ex•, naturalmente, 
que responde por um Estado progressista, como o Estado de Goiás, 
terá a felicidade de ver no seu Estado esta candição de vida do povo 
coestaduano. Mas, nós nordestinos, aqui representado por mim 
humildemente, temos a ressaltar esta discrepância, esta divergência, 
a disparidade da renda deste País. 

Ouço o nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador CUOfiã. "Uma, fui 
citado, nominalmente, pelo nobre Senador Osires Teixeira e, por este 
motivo, pedi o aparte. O problema do Fundo de Garantia. que tirou 

a estabilidade do operário brasileiro- e estou me referindo ao Nor
deste- é o seguinte: o operário recebe esse Fundo se sair de acordo 
com o patrão porque, caso contrário, ele precisa esperar 90 dias para 
rec-eber o Fundq de Garantia. Quando o operário se especializa, e faz 
jus a um bom salário, o patrão ShilPieSITiCnte dá o Fundo de Garan
tia ao operário, para conseguir outro operário a custo menor ~Essa é 
a grande realidade, hoje, do Nordeste brasileiro. Não quero tomar 
mais o seu tempo e vou aguardar, no pronunciamento que V. Ex• irá 
fazer, com a certeza inequívoca e ii"labaTâvel de que os líderes d_o Go
verno vão entender que V. Ex•, como homem do Nordeste, que 
conhece e.c;sa região e ele.'i não a conhecem pode, realmente, desta 
Casa, falar das agruras do Nordeste brasileiro. Muito obrigado a 
V. Ex•. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Senador Agenor 
Mari:t. mais uma vez obrigado pela colaboração que dá ao meu dis
curso. 

Estaria agora, o Nordeste, com a expansão de sua base agrícola 
como foi indicada, rompendo os obstáculos que o inferiorizam hã 
mais de um século em relação a outras regíões do País? Como expli
cam esse crescimento de expansão agrícola'? Será que os nossos vales 
já foram toáoS-irriga:dos e esse Congresso não sabe'? 

Estaria a agricultura brasileira realmente obtendo ganhos de 
produtividade e crescendo ao ponto de sair do descompasso que a 
distanciava dos demais setores da economia? 

Com todos os percalços que a agricultura vem sofrendo, com o 
até agora inútil combate à innação e com toda a contribuição que 
ofcn."cc ü nossa receita cambial, estaria o País, de fato, reequilibran
do o :.eu balançode pagamentos e reduzindo o custo de vida para o 
seu rovo? 

A agricultura c a economia, no seu conjunto, estariam oferecen· 
do oportunidades de emprego para os atuais desempregados 
que já alarmam São Paulo e para os subempregados que formam a 
nossa problemática periferia urbana, e o nosso interior sombrio, 
além da geração que a cada ano cresce e luta desesperadamente em 
busca de trabalho? 

Esses crescimentos "bruto" e per cap/ta, são justos, geram 
beneficias para todos. eliminam ~s disparidades n~ distribuição da 
renda e as desigualdades regionais ou, pelo contrârio, as estão 
agravando? 

A h! Sr. Presidente e Srs. Senadores, seria ótimo se tUdo fosse 
afirmativo e que os números da mensagem presidencial tivessem 
condições de ser comparados com a_ realidade que vivemos, pois, 
como poderíamos te-r crescido tanto na nossa produção agropecuâ
rla, se estão ui a crise no abastecimento, o desenfreado custo de vida, 
a escassez dos "bens essenciais e as anunciadas "safras''-de impor
tuçào dos gêneros de primeira necessidade? 

O Sr. Mauro Benevide-s (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Cunha Lima? -

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Com todo o prazer, 
Senador Mauro Benevides. 

O S..-. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador, antes 
de mais nada, desejava ressaltar a excepcional oportunidade em que 
V. Ex• ocupa a tribuna desta Casa para focalizar esse problema. 
Realmente, há quarenta e oito horas o Conselho Monetário Na
cional, numa decisão, que obteve larga repercussão no Centro-Sul do 
País, beneficiou os produtores rurais dessa área do territóriO 
brasileiro com um crédito de oito bilhões de cruzeiros, importância 
indiscutivelmente expressiva para atender àqueles que produzem 
nesse outro recanto, que não o nosso, do territ6rio pátrio. Essa notí~ 
cb já correu o Nordeste. Ainda ontem, a Associação Comercial do 
Ceará discutiu exaustivamente esse problema, inclusive com a parti~ 
cipação de outros líderes empresariaís nordestinos, quando a ques
tão foi apreciada sob os seus váríos -ãngu!Õs~- Portanto, V, Ex~. neste 
discurso abalizado, seguro, aborda o problema com muita percuciên
cía e, sobretudo, com oportunid~de. Pode ser que, em função desse 

• 
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seu pronunciamento, a nosSa região passe a ser mais bem atendida 
por aquele.<; que dirigem o País. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB}-Senador Mauro Benevi
des, bravo defensor do Nordeste, e notadamente do Estado que 
representa, o Ceará, observamos que esse auxílio, essa ajuda que o 
Governo Federal empresta ao Sul e ao Centro-Sul, nessa crise que 
atravessam. foi feito medindo as conseqUências que poderiam advir 
de.<>Sa fase angustiosa da seca porque passam aquelas regiões do País. 

O Sr. Osircs Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) -- Um momento, por 
favor. nobre Senador. 

Queremos, também, elevar a _nossa fé e a nossa _cqnfiança de 
que o Nordeste, em oportunidades como essa que vivem o Sul e Cen
trowSul do Pais, obtenha as mesmas benesses, os mesmos benefícíos 
que ora são outorgados à região Sul do País. 

Muito obrigado a V. Ex~ 

Continuando, Sr. Presidente e Srs. Se;nadores, será que o povo 
brasileiro. com_ renda mensal real sempre em declínio, consegue o 
milagre de aumentar a sua cesta com _gêneros alim_eotícios, aumentan
do conseqUentemente o consumo desses bens, provocando a escassez 
c a alta do~ preços. no ponto de forcar importacõe,<; em uma balam;:J 
comercial (.'ompromctida pela capacidade de importar? 

Onde estão esses bens' oferecidos por esse anunciado crescimen
to agropecuário, se estamos importando feíjão, leite, carne, milho, 
soja, trigo c até cebola, e já se anuncia a importação de arroz? Qual é 
a realidade? Como explicar esse crescimento do Nordes~e se o custo 
de vida no Recife, uma das nossas principais capitais, chegou a 5,2% 
no mês de fe-vereiro? Qual o salário que suporta, ao final de um ano. 
tamanha redução no seu poder de compra? (Muito beml) Para onde 
foi o crescimento da ãrea cultivada do Nordeste? 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não são as estatísticas da men
sagem presidencial que respondem coerentemente a essas inda
gações, e quaf!tas outrus poderíamos aqui formular seqüenciadamen
te. 

Este Congresso e o Pais precisam obter explicações diante dessa 
realidade. Números não alimentam a população brasileira. (Muito 
bem!) A economia não se resume apenas nos índices estatísticos. A 
economia é o sacrifício Qp povo; a economia é o suor do trabalhador 
urbano e rural: é hoje o sofrimento, a angústia e o desespero das do
nas-de-casa e dos chefes de família. A econ-omia são as dificuldades 
atuais do emprcsarit~do nacional. A economia deve ser o bem-estar 
social, sendo o eqüilíbrio do desenvolvimento. 

Cabe, aqui, chamarmos a atenção de todos para o confronto 
dessa realidade, e estranhamos que Sua Excelência o Senhor Pre
sidente da República não esteja informado do que na prâtica se de
senvolve, desmontando as est:1t!sticas oficiais. 

Escassez. custo de ·;'·_h, inflação, disparidade de renda, 
deseqüilíhrio regional, dívid<l externa, dificuldades para exportar, 
incapacidade de importar, desemprego, e o que é mais grave, desilu
sàu para os jovens que saem das universidades, depois de anos de lu
tas e esforços em busca da profissionalização com dificuldades para 
as famílias c elevado custo para a Nação e, com os diplomas debaixo 
do hraço. n[w encontram empregos pois a infra-estrutura econômi
ca não tem capacidade para incorporâ-los à força produtiva do País. 

Como o Pais deve encontrar na agropecuâria o caminho do seu 
desenvolvimento, evide_n_ciamos ai as distorções da nossa economia. 
A agropccuária que a partir de 1964, no primeiro Governo da 
Revolução, recebeu dois instrumentos válidos para uma tentativa de 
refornul, com o Estatuto da Terra e o ~taturo_do Trabalhador Ru
ral: agropecuária que sempre é anunciada nos pronunciamentos dos 
Chefes dO Governo como prioritária; que continuou recebendo 
""Manchetes de apoio" como a ._.Carta de Brasflia"-:- experiência de 
p\anejamento :~grict11a no Governo Costa e Silva, programas 
especiais de impacto no Governo Médici e .. agricultura em dobro", 
no Governo Geisel. mesmo assim, continua com um inaceitável atra-

soe sendo um grande obstáculo ao progresso e à integração do nosso 
País. 

Infelizmente, é imperioso constatar que todo e-Sse elenco di me
did<~s. ao longo dos Governos da R~olução, foram esperanças que 
se frustraram na descontinuidade e até mesmo na al).sência tota,I de 
implantação, gerando, entre outras, as seguintes distorções: drena
gem da renda pam o se-tor bancário, único privilegiado da política 
econõmico-financeira do Governo: (Muito bem!) descumprimento 
das metas da agricultura com paralisação de programas, suspensão 
de crédito: incertezas e desorganização na produção e choque entre a 
-política monetarista e a política de produção, (Muito bem!) vencen
do sempre a primeira em detrimento dos objetivos anunciados para o 
desenvolvimento do setor agropecuário e de sua integração ao 
-desenvolvimento nacional. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) -Aliás, neste sentido hâ 
uma entrevista recente do próprio Ministro da Agricultura. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Vamos c_hegar lá, nobre 
Companheiro. 

Apreciamos agora alguns problemas ligados ao setor, focali~ 

zados na mensagem, e que reclama soluções urgentes e determinadas.-
Iniciemos pelo Nordeste. Deixando de lado __ a anunciada 

expansão da base agrícola, é importante relembrar que o interior nor
destino continua triste, sem esperanças, habitado sempre com a po~ 
brcza e a miséria, atrelado a um subdesenvolvimento crónico. 

Reconhecendo o Governo, em sua mensagem, que a irrigação 
era o mais importante projeto para o desenvolvimento agropecuârio 
do Nordeste, o que fomos constatar nos resultados divulgados pela 
mensagem prc:;idencial'? Será que os números relativos justificam a 
cul'mia daquele alegado crescimento superior proporc-ionalmente 
:ws t\t) Brusil inteiro'? 

Infelizm.ente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não encontramos 
razão para tanta ênfase. A verdade é que o quadro é irrisório. Poten
cialmente, entre os vales do São Francisco: Paraíba, Jaguaribe, Capi
baribe, Açu, Paraíba e nos grandes mananciais públicos, dispõe o 
Nordeste de uma imensa área irri"gáve\, podendo alcançar alguns 
milhões de hectares. 

As condições físicas que potencializam a irrigação tornarão o 
Nordeste forte, próspero e em condições de alimentar os seus filhos, 
aba~tecer a Nação e produzir divisas para o nosso "País, desde que 
se compreenda a necessidade de um esforço prioritário para soluções 
de práticas irrigatórias capilzes de modificar totalmente a fisionOmia 
seca daquela grande região do País. 

Vejamos, inicialmente, os números com relação a poços 
tubulares: pelo POLONORDESTE. foram perfurados 175 e inStala
dos 39 poços: pelo DNOCS foram perfurados 522 poços. (Estâ na 
página 143 da Mensagem.) 

O Programa Especial de apoio ao Desenvolvimento da Região 
Semi-ârida do Nordeste (Projeto SertanejO), já com um ano e oito_ 
meses tlc existência. pretende alcançar 860 mil quilómetros 
quadrado:;, f;.tvorecer mais de 280.000 pessoas e organizar a produ
..,;iio de 30.000 propriedades rurais. 

Daí se compreender que nenhuma repercussão se alcançará com 
essa insignificância, quando sabemos que são milhares de unidades 
rurais na formação do áístalino nordestino que reclamam urgente 
potencialização dos seus recursos hldri"cos subterrâneos. Sabemos 
também que é difícil para os maiores proprietários., e dificílimo ou 
impossível para os pequenos produtores, obter perfuratrizes que 
executem esse importante trabalho de engenharia ruraL Desta forma 
e neste moroso compasso, quantas décadas levaremos ainda para 
vermos o Nordeste dispondo de água para a melhor racionalização 

tio .seu uso'? É necessário que se congreguem esforços das Secretarias 
Estaduais de Agricultura e das Prefeituras Municipais em busca de 
soluções que possibilitem a aquisição do equipamento perfurador, a 
fim de que se possa, a cada ano, desde ao subsolo nordestino à 
procura desse precioso líquído de que tanto o Nordeste, racional
mente, carece. 
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Prosseguindo no exame da grande meta da irrigação como solu
ção hidroagrícola p:.lra o Nordeste, fomos encontrar outro quadro 
igualmente irrisório. Vejamos as estatísticas da Mensagem com rela
ção à!i áreas irrigadas pelos programas da CODESVAF e do 
DNOCS. 

Em 1977- diZ a -Mensagem em sua pãgína I43- o DNOCS 
irrigou 1.938 hectares de terra e assentou 23 t famílias. POT SUa vez, ã 
CODEVASF irrigou 1.996 hectares e assentou 387 famílias. 

Até o final do uno passado, toda a área irrigada do Nordeste 
por aqueles dois programas só atingia a 20.206 hectares com o 
assento de 3.683 familias. 

O Sr. Marcos Frefre (MDB- PE)- Permite V. EX• um ligeiro 
aparte, nobre Senador'? · 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Pois não, nobre 
Senador Marcos Freire. 

O Sr. 1\:larcos Freire (MDB- PE)- Esse éc um dos capítulos 
que envergonham o Brasil: o Nordeste, com todo o seu Polígono da 
Seca, praticamente n5o tem irrigação. As cifras que são anunciadas 
de áreas irrigadas e.c;tào muíto aquém das metas estabeleddas pelo IV 
Plano Díretor da SUDENE, que deveria estar efetivada ao final 
desse IV Plano Dirctor. que era de !968/72. ~ uma vergonha. Só 
tem essa palavra, porque não é possível que no Nordeste a irrigação 
ande a passo de cágados. Entra Governo e Sai Governo; vêm os 
planos dos órgãos técnicos, e as metas por eles estabelecidas não são 
cumpridas, que é mais uma faceta do tratamento discriminatório 
para com o N ardeste. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Obrigado a V. Ex•, 
que tem toda a razão, porque nesse último recesso peregrinei pelo 
sert5o da Paraíba afora e encontrei vários reservatórios de âgua, que 
apenas serviam para reservatórios de acumulação de água. Regiões 
que podiam ser irrigadas c cultivadas, com grande produtividade e 
produção pum o Nordeste. estão lá, em pleno abandono, apenas 
com suas reservas hídricas, inoperantes, ineficazes. 

O Sr. Osire$ Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. CUNHA LIMA {MDB- PB)- Com prazer. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- 00)- Também, será um 
aparte rápido. Agora jti entendo o contexto geral do discurso de 
V. Ex~. que é, de resto, um discurso sério. em que se analisam os 
desníveis regionais existentes no Brasil, embora eu não concorde 
com muitas das assertivas e afirm<Itivas de V. Ex•. Mas, uma coisa, 
parece-me~ dá para, no contexto de seu discurso, conter, como de 
resto eontém, expressamente, uma confissão, embora essa seja do 
domínio público. É que, realmente. V. Ex• reivindica, postula e luta 
para que se diminua o desnível regional, que, segundo V. Ex•, 
mesmo, dura há mais de um século. E V. Ex•, a bem da verdade, 
haverá de dizer. e já o disse, de certa forma, quando lê a mensagem 
governamental. .as ações que o Governo tem realizado, através do 
POLONORDESTE. do Projeto Sertanejo, da implantação de indús
trias do porte da de Cumaçari, de pólos industriais existentes em "n" 
regiões, cm toda aquela vusw região, que é um esforço do Governo, 
no sentido de se diminuir esse- desnível regional. O que é vergonha, 
nobre Senador. é usar-se um discurso sério, como o que V. Ex• está 
pronunciando. para, simplesmente, dar apartes de proveito e nitida
mente de objetivos eleitoreiros, incompatíveis com o Senado da 
Repúblil.;a. - ---

0 Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não apoiado! 

O Sr. Lázaro Barbnza (M DB- GO)- Nào apoiado! 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Repilo o aparte do 
Sr.:naúur Osire!S Teixeira- Cítei dados, citei planos, corno o IV Plano 
Diretor da SUDENE ... 

O Sr. Osircs Teixeira (ARENA - GO)- t preciso manter o 
respeito por e..<>tu Cas<t. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- A falla de respeito foi de 
V. Ex•! 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - 00) - Absolutamente. A 
falta de respeito foi de V. Ex•. por ter dito coisas que não convém a 
um parlamentar. .. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a 
campainha.)- Está com a palavra o Sr. Senador Cunha Lima. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Peço um aparte a V. Ex•, 
Senador Cunlw Lima. 

(Cruzam-se apartes.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a 
campainha.) - Peço ao nobre Senador Osíres Teixeira que não 
interrompa o orador, sem a devida permissão. 

O Sr. Osires Tcb:eira (ARENA - GO)- O Senador Marcos 
Freire pode fazê-lo, Sr. Presidente? 

O Sr. Marco~ Freire (MDB- PE)- Estou solicitando um 
aparte ao orador. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Para uma questão de 
ordem, Sr. Presidente. Só para repor as verdades nos seUs devidos 
lugares. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- V. Ex• deve pedir 
permissão ao nobre or~dor. S. Ex• é quem estã com a palavra. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Estou pedindo uma 
questão de ordem a V. Ex' Conc_ede-me ou não a questão de ordem, 
Sr. Presidcn te? 

O SR. PRESIDENTE {Amaral Peixoto) - V. Ex• não pode 
pedír a palavra com um orador na tnbuna. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Estou pedindo uma 
questão de ordem, que é perfeitamente regimental, s6 para repor as 
coisas nos seus devidos lugares, repito. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) ----Tem a pãlãvra 
V. Ex~. para uma questão de ordem. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Quem interrompeu o 
orador, sem pedir licença, foi o Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Não cabe a V. Ex.' 
reclamar. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Olha o desrespeito 
ao Regimento Interno. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V. Ex' nã.o citou o 
dispositivo regimental. 

(Cruz:.Jm·se apartes.) 

O SR. PRESIDE!\'TE (Amaral Peixoto)- Peço a colaboração 
do Sr. SCnador Mo1rcos Freire. 

(Cruzõ:lm-se apartes.) 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - V, Ex• não falarã 
sozinho. 

(Cruzam-se apartes.) 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- 00)- V. Ex'- me concede a 
palavra pela ordem? 

O ·sR. PRESIDENTE (Amara[ Peixoto) - Para uma questão 
de ordem, concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. 

O Sr. Lázaro Barboza {MDB - GO) - Sr. Presidente, o 
Senador O~ires Teixeira está tumultuando os trabalhos. 

(Cruzam-se apartes.} 
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O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Era exclusivamente para repor. Quem feriu o 
Regimento e interrompeu o Senador que está na tribuna foi o Se
nftdor Marcos Freire. A e(e devem ser dirigidas as repreensões da 
Mesa. A mim não as aceito, Sr. Presidente. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - V. Ex• estã-se 
insurgindo contra a Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Todas as vezes que 
o Regimento for ferido, chamarei a atenção dos Srs. Senadores. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. OS!RES TEIXEIRA (ARENA- GO)- V. Ex• não 
chamou a atenção do Senador Marcos Freire, que rompeu o Re
gimento. Então, por uma questão de ordem, lavro o meu protesto. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Solicitei a 
colaboração de todos os Srs. Senadores, para que o orador Pudesse 
prosseguir no seu discurso. 

O Sr. Osircs Teixeira (ARENA- GO)- Mas o Sen<\dor Mar-
cos Freire não colaborou, Ex~ · 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Peço a V. Ex•, que 
já apresentou sua questão de ordem, permita ao orador prosseguir 
no seu discurso. 

(Cruzam-se apartes.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Se V. Ex• continuar 
intervindo, suspenderei a sessão. 

(Cruzam-se apartes.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a 
campainha.)- Está suspensa a sessão. 

(SuJpensa à.~ IR horas e 20 minutos. a sessão é reaberta às"l8 
horas e 24 minutoJ.) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peil':oto) - Coritülua: COm-a: 
palavra o nobre Senador Cunha Lima. Pediría a S. Ex• não conce-
desse mais apar~es, pois seu tempo está terminando.- -- --

0 SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, tenho participado da convivência desta Casa e, preci
puamente, _com V. Ex', nobre Senador Osires Teixeira, em muitos 
instantes, neste Plenârio e em algumas Comissões técnicas. Até então 
tinha observado a linguagem alta, a linguagem parlamentar com que 
tratava os seus companheiros de Bancada e demais companheiros do 
Senado, Desta feita, ouvi e constatei uma observa_ção que nos contra
riou, não somente a mim, mas a toda Bancada do Movimento Demo
crático Brasileiro, ao afirmar V. Ex' que as nossas intenções eram 
e(eitoreiras. Dizer-se que estamos usando linguagem eleitoreira é ar
gumento que tem sido usado com veemência nesta Casa quando não 
dispõem os adversários do MDB de argumento contra a Oposição. 
Assim, respondemos ao aparte do nobre reptesentante do Estado de 
Goiás, Senador Osires Teixeira, repet~rrdo que as desigualdades re
&ii:ltúliúbtliOiüim iiüiTlSéCiilo-mã.'iS-QU-iTi~Tt/Js:- -------------- ----- ------

0 Sr. Marcos Freire (MDB- ~F.)....,;. V. Bxf me permite um 
aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Um momento, Senador 
Marcos Freire. 

Mas, baseado nos números, nos índices, nos indicadores da 
Mensagem Presidencial, nós verberal_llos e contraditamos que este 
Governo, que este sistema tenha contribuído para melhorar a situa
ção do Nordes.te, porque, cada vez mais, notamos o empobrecimento 
da nossa região, infefiúiiente para o nosso infortúnio e para a nossa 
infelicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Peço ao orador que 
não conceda mais apartes, porque faltam apenas cinco minutos para 
concluir o seu discurso. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- V. Ex• me permíte um 
aparte? Serei breve. 

. -

O SR. Cl!NHA LIMA (M DB- PB)- Ouço o nobre Senador 
Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- O discurso de V. Ex• é 
realm~nte uma oração sêria, como sério, permita-me, --dou ci meu 
aparte a V. Ex' Referia-se V. Ex• ao sistema de irrigaçãO do Nordes
te. Citei dados e mostrei que a SUDENE, atraVés do seu IV Plano Diw 
retor, estabeleceu metas para irrigar áreas do Nordeste em montan
tes que não foram cumpridos pelo Governo. Se não me engano, o 
montante previsto era de mais de 83 mil 800 hectares irrigados, e, 
apesar de anos decorridos do término do IV Plano Diretor, longe 
eslamos de termos atingido aquetes objetivos. Portanto, Ex•, eu trou
xe dados, números, citei instituições sérias deste País que projetam 
planos e que não são executados pelo Governo. Enquanto isso, não 
f::~lta dinheiro para fazer uma ponte Rio-Niterói; para fazer um 
aúoporto supcr:sônico; para fazer a Rodovia dos Imigrantes; para 
construir ltaipu; para fazer a Transparaense e a Transamazônia. Por
tanto, Ex•, o que estamos discutindo é o tratamento discriminatório 
dado aú Nordeste. PtJrque, quem propôs irrigar os 83 mil e 800 
hectares no Nordeste até 1973, não fui eu, não foi o MDB, não foi a 
Oposição: foi o próprio órgão de Gov_erno. Estas metas não são cum
pridas, E não são cumpridas por quê? Porque não se dâ ao Nordeste 
a prioridade que ele necessita. Quando se fala assim não se está fazen
do demagogia não se estâ procurando tirar proveito eleitoral. Esta
mos, portanto, com dados na mão. Agora, o Governo e seus Líderes 
não têm condiçõe$ de refutar os dados que nós apresentamos. Esta a 
razão pela qual tive de levantar a minha voz de revolta, porque não 
foi o meu aparte que fugiu à ética parlamentar. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Muito obrigado, Sena
dor Marcos Freire, pela colaboração quedá ao meu discurso. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- InfeHzm6i1te, Senador 
Gilvan Rocha, a Presidência adverte-me de que não posso mais con
ceder apartes, di~nte da exigÍiidade do tempo. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os dois grandes órgãos irri
gando apenas 3.934 hectares ao ano, nesta morosidade e neste des

- compasso, irão alcançar a meta anunciada pela Mensagem de 145 
mil hectares irrigados e uma ocupação de 95 mil pessoas ou l 9 mil 
famílias até 1979'? 

Esses números, infelizmente, não serão alcançados e se o fos
sem, ainda assim, seriam insignificantes para a grande necessidade de 
emprego no setor rural e o grande potencial de irrigação de que 
.dispõe a região nordestina. 

Nesta oportunidade, fazemos lembrar nesta Casa a brilhante 
passagem do Senador paraibano Argemiro de Figueiredo, em seus 
memoráveis discursos analisando os programas da SUDENE. Aque
le eminente homem público, levantou a sua voz com firmeza e conhe
cimento sobre a equação da problemática nordestina, quando 
demonstr-ava que a solução para o Nordeste não era u~ dire-
cionamento isolado para o crescimento industrial. 

Dizia o Senador Argemiro que a solução residia na base agríco
la, com empregos, com renda para o homem nordestino e com a 
produção de que tanto somos carentes. Já àquela época e com gran
de oportunidade aquele ilustre conterrâneo assumia essa posição afir
mativa de defesa da agricultura e da irrigação para o Nordeste, e, ho
je, constatamos que, infelizmente, _o Nordeste continua o mesmo, 
porque o problema da agricultura e da irrigação não foi compreendi
do e encaminhado com decisão e determinação nas proporções· de 
sua extensão. 

Visto que tudo o que até agora foi feito nesse setor é insignifican
te e reconhecida a grande necessidade de so_iução hidroagrícola, de
ve-se, nesta ocasião, reclamar dos Ministérios do Interior e Agri
cultura, firmes determinações para urgente desenvolvimento dos 
programas de irrigação com uma advertência parã a simplificação 
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estrutural dos processos irrígatórios, minimizand-O_ os custos para me
lhor eficiência do uso dos recursos que se venham a destinar. 

Verificando o que diz a Mensagem sobre as aplicações em Crédi
to Rural para o País, notamos que a estatística citada no documento 
apresenta uma cifra que poderia até impressionar, afirmando que o 
crédito rural, mesmo subordinaDO aos controles dos meios de pa
gamento, cresceu, em 1977,40,4% em relação ao ano anterior. 

~importante o direc:ionamento do crédito para a a:ilvidade agrí
cola, e sabemos que principalmente o crédito de custeio não é infla
cionário, pois zera aO fi"iial de balanço com o resultado do produto. 

O SR. PRESlDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a cam
painha.)- PeçO a atenção do nobre orador; faltam dois minutos pa
ra terminar a sessão. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PS)- Vou concluir, Sr. Pre
sidente: 

Mas, na verdade, o crédito rural quase nada cresceu. Conside
rando-se a informação oficial que situou a inflação em 38,8%, con
clui-se que, em termos reais, o crescimento do crédito rural para 
custeio e investimento foi de apenas I ,6%. 

É assim que se dá priorídade à agricultura? t assim que se pro
cura, combater a alta do custo de vida? É assim que se pretende 
reequilibrar o balanço de pagamentos? 

. Com esse mini-esforço de aplicação de crédito, iião se consegui
rá rl.herar a irracionalídade da nossa estrutura agrária e se obter a 
organização da nossa produção rural. 

Apesar disso, será que esse crédito rural alcançou efetivamente 
o produtor? Ou foi atraído pelo fluxo canalizador dos lucros do setor 
bancârio, drenador da renda nacional? 

Vem a Mensagem, dando destaque às operações do Governo no 
acatamento ao preço mínimo de produtos agrícolas, encampando 
operações de compra com base nesse preco oficial que -akan-çaram, 
em I977, aquisições 79% superiores às efetuadas no exercício ante
rior, em quantidade física. 

Poderemos ter essa estatística como indicadora de progresso? 
Fácíl compreender que essa situação é, evidentemente, demonstrati
va da desorganização da produção agrícola e da comercialização a ní
vel de produtor. 

Sabendo-se que o preço mínimo em nosso País é um preço Políti
co, não representando a realidade dos custos para o produtor, se o 
Governo teve que comprar 79% a mais do que no ano anterior, é 
porque o agricultor não encontrou mercado -organizado para vender 
os seus produtos ou não teve capacidade de armazenamento para 
uma melhor oportunidade de comercialização. 

Deve-se ressaltar ainda que, mesmo assim, o Góver-'rlo compran
do a preço mínimo, o produto chegou ao consumidor com preços fi
nais elevados por diversas agregações. Apesar disso, não há estoques 
estratégicos para atender qualquer crise no abastecimento, recor
rendo-se sempre às importações. 

Disto se conclui que o Governo extraiu renda do produtor, per
mitindo que ela se transferisse para o setor bancário e para os inter
mediadores; não consegue fazer estoques estratêfdCos por deficiência 
da estrutura de estocagem e armazenamento, evidenciando, em tudo 
isto, a desorganização da nossa economia agrícOla, mesmo com o 
anúncio do crescimento bruto em 9,8% no ano passado, que, afinal 
de contas, não beneficiou nem ao produtor nem ao· consumidor, pois 
as crises de abastecimento estão aí, comprovando essa realidade. 

No item referente à colonização, de que tanto o País depende pa
ra orientar a marcha de ocupação dos nossos espaços vaiíos e di nos
sas áreas agricultáveis, fazenco com que ela seja mais dirigida e me
nos espontânea, evitando _a<; especulações fundiârias e a desorganiza
ção de base, concluímos que aí também nada se realizou de concreto, 
pois apenas 2.776 títulos definitivos foram entregues, quando se sabe 
que a massa de trabalhadores do campo, desempregada, subemprega
da e sem terras, atinge .à alguns milhões de pessoas. 
- o órgão oficial encarregado de colonização e reforma agrária, 
que dispõe de elevadas somas de recursos, tem demonstrado ser ino-

perante e improdutivo, pois não reforma e nào coloniza, mas tem sí--
do instrumento político para satisfazer ambições de alguns de seus di
rigentes. 

Fala a Mensagem no Sistema NaCional de Planejamento Agríco
la, Nós, senadores e brasileiros, desconhecemos inteiramente a exis
tência de planejamento agrícola no País. O órgão que aí está é sim
plesmente uma repartição coletora e manipuladora de dados estatísti
cos ou pretende realmente planificar a produção agrícola do País? 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto. Fazendo soar a cam
painha.)- Estando prestes a se esgotar o tempo destinadO à presen
te sessão, esta Presidência propõe a prorrogação da mesma por vinte 
minutos, para que o orador possa concluir o seu discurso. 

Submeto a proposta ao Plenário. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
V. Ex~ pode prosseguir o seu discurso. 

O SR. CUI'iJ.fA LIMA (MDB - PB)- Continuo, Sr. Presi~ 

dente, com os meus agradecimentos. 
Um país com a nossa dimensão territorial e com as diferencia

ções fisiográficas de que dispõe, tendo hoje um elenco de instrumen
tos de política agrícola totalmente descordenado, sem eficientização, 
necessita ter, e com urgência, um sistema de planejamento capaz de 
identificar em todos os níveis as diferenças do nosso meio físiCO. O 
Planejamento agrícola deve ser capaz de promover a ocupação huma
na das nossas áreas já com tensões sociais, os vazios em outras re
giões reclamando ocupação racional, o nosso potencial hídiico, quer 
na superfície, quer no subsolo, reunindo assim todas as funções para 
um adequado e racional zoneamento agrícola, planificando inclusive 
a estrutura, a política e todo o s_istema da produção aos centros con
sumidores. 

Como poderemos enfrentar as futurãs crises de abastecimen-to 
em nosso País e as pre.'isões do nosso balanço de pagamentos, se a 
nossa economia agrícola não está planificada1 

E evidentemente importante darmos à agricultura brasileira 
uma perfeita coordenação através de uma eficiente planificação que 
reúna todas as variáveis componentes do sistema produtivo, incluin
do transporte, beneficiamento. armazenamento e -comercialização fi
nal. 

Valiosa, sobretudo, ainda dentro dos aspectos do planejamento 
agrícola, é a orientação da pesquisa e da experimentação, no desafio 
de produzirmos mais e melhor para oferecerlnos com ganhos de proM 
dutividade melhor _renda ao produtor: rural, melhores preços para o 
consumidor final e melhores condições de competitividade para o 
País no mercado internacional. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores; 
Cabe-nos também, ne.c;ta oportunidade, proceder a um exame 

da Mensagem do Excelentíssimo Presidente da República no que po
deria se referir ao importante subsetor da nossa economia rural - a 
pecuária. A Mensagem nada informa. A omissão foi conveníel1te pa
ta não retirar o brilho do enfoque pretendido. Esta confirmação se 
comprova com a constatação de que, na Mensagem, a única e vaga 
citação encontra-se sumariamente na pâgína 28 que, na íntegra, aqui 
reproduzimos: 

"A produção animal cresceu, em 1977, cerca de 5%, de
terminando crescimento global de cerca de 9,6%, duas vezes 
superior ao PIB." 

Com todas as crises na pecuá-ria, qUer de leite, quer dC corte: 
com todos os problemas no abastecimento, implicando importações 
de leite (em pó) e de carne, a pecuária não poderia merecer maiores 
explicações. para nào prejudicar o sentido de otimismo global visuali
zado para o conjunto do setor. 

Não se pode ocultar este problema diante da sua gravidade e 
com a extensão e propagação das suas dificuldades. 

O setor agropecuârio tem que ser cuidadosamente examinado 
na devida dimensão dos seus importantes subsetores com a planifica-
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ção e coordenação integrada do íntimo inter-relacionamento das 
suas atividades. Não se pode desmerecer ou relegar o imrortante e 
complexo subsetor pecuário. 

No falho entendimento de combate ou controle d<l ii1flaç5o, 
com excessiva e prolongada intervenção do Estado na submissão -dos 
preços, a pecuâria foi sacrificada. Estamos af com o quase abandono 
da atividade, quando o esforço seria para racionalizar e modernizar. 
Dai a resultante: 

a) abate indiscriminado de fêmeas; 
b) relaxamento nas vacinações sistemáticas, defesa, profilaxia e 

manejo; 
c) desestímulo no tratamento alimentar dos rebanhos, por não 

haver compensações aos ínVestimentos erri suporte forageiro e 
suplementação protéica e mineraL 

Tudo isto implicando na redução do rebanho com a eliminação 
das matrizes, queda da fertilidade, baixa progressiva no rendimento 
e no desfrute, frustrandO a e~·oluçào e destruindo todo o esforço até 
agora e1,11!!Jreendido. 

Para o subsetor pecuário a desordem generalizou-se. Desordem 
na produção. Desordem na comercialização. Desordem na indústria 
de abate. Dessa crise cm cadeia as repercussões serão imprevisíveis. É 
necessário um adequado planejamento, ao lado de urgentes medidas 
práticas c objetivas, em que se contemplem todas as fases de uma 
racional exploração pecuária de grande, médio e pequeno porte, 
equacionando-se ordenadamente as necessidades para o Nordeste, o 
Centro-Sul, o Centro~Oeste e o Norte do País. 

Necessariamente esta planificação deve congregar a fase de cria 
em um bem detalhado estudo para a evolução do rebanho, tomando 
por base a quantidade de matrizes de que dispomos para -ã produção, 
conciliando a este plano um financiamento compatível com esta 
e:<pansão, tendo em vista a quantidade de fêmeas possfvel de ser 
financiada na evolução de cada ano. 

As fases de recria e de engorda teriam também que merecer 
igual tratamento de planificação, coordenação e controle, visando, 
sobretudo, a eliminar os inconvenientes das entressafras, regúlarizan
do assim a oferta de anim!tis para abate. 

Enquanto não existirem instrumentos eficientes que cOnduzam 
à orientação do desenvolvimento integrado d.a nossa pecuária, estare
mos sempre embarçados nas perturbações das barreiras e dos abis~ 
mos gerados pela crescente desorganização. 

Precisamos salvar a pecuária do Brasil, pois é evidente o seu 
estado agonizante, tanlo assim é que passou desapercebida na 
Mensagem Presidencial para não desmerecer ou complicar o enfoque 
otimista daquela prestação de contas. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, no desempenho do nosso mandato, estamos 
cumprindo a nossa missão de debater os problemas nacionais, 
advertir, sugerir soluções e apontar caminhos, na expectativa de que 
mantida essa compreensão, venceremos os obstáculos. que nos 
desafiam. 

Com essa contribuição levamos à nação a nossa fé no destino 
deste País, pois, os t 15 milhões de brasileiros reclamam por trabalho 
e por justiça e nesta consciência, encontraremos ·o caminho do- nosso 
futuro. --

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os círculos culturais do Ceará receberam, profundamente 
contristados, a notícia do falecimento ocorrido, domingo último, no 
Rio de Janeiro, do escritor Amora Maciel, ali residente há vários
anos, embora mantivesse permanente cantata com o seu Estado 
natal. 

Nasçido em Pacatuba, a 13 de outubro de 1895, o extinto 
bacharelou-~e pela nossa Faculdade de Direito, Integrando a turma 
de 1924. 

Ingressal)do nos quadros funcionais do Tribunal de Contas da 
União, Amora Maciel galgou destacados postos naquela Egrégia 
Corte, aposentando-se após a prestação de longa folha de serviços ao 
Puís. 

No campo das atividades literárias, pi'õjetou-se m6fecidamente 
através de numerosas obras - a primeira das quais "Cantigas de 
Pã", editada no ano de 1926! 

Com o romance "Imbés", foi premiado em concurso promovi
do por "O Jronal", do Rio, recebendo, inclusive, menção honrosa da 
Academia Brasileira de Letras. 

De sua lavra são, ainda, "Sol sobre Vidraças", "Tição" e "No 
Tropel dos Passos", que alcançaram repercussão favorável nos 
meios intelectuais da antiga Capital da República. 

Pertencendo à Academia Cearense de Letras, como sócio 
correspondente, Raimundo Amora Maciel chegara jâ a ser membro 
efetivo daquele conceituado sodalício, ocupando a cadeira que tinha 
como patrono o inolvídável Agapito dos Santos. 

A celebrada pintora Sinhá D'Amora foi, sem dúvida, a grande 
incentivadora de seu intenso labor cultural, além de esposa dedicada, 
que o acompanhou desveladamente, até o seu desaparecimento, no 
dia 24 do corrente. 

Vulto preeminente, também, da Academia Brasileira de Trovas, 
Amora Maciel roi um dos decidias estimuladores de seu funciona
mento. participando. inclusive, de memoráveis tertúlias, que o consa
graram como poeta de extraordinária sensibilidade e rara inspiração. 

Por se tratar de conterrâneo dos mais ilustres, Sr. ?.residente, 
foi que deliberei registrar, nesta tribuna, o seu desapar'ecimento, 
rendendo-lhe o preito da minha admiração e saudade! 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

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

Continuam chegando às nossas mãos inúmeras sugestões para a 
anunciada reforma da Consolidação das Leis do Trabalho. O 
assunto, como jã dissemos, deveria ser objeto de estudo, amplo e pro
fundo, que permitisse debate intenso do qual participassem todas as 
partes interessadas. Mas o Governo optou por manter estudos si
gilosos e, afinal, promoveu a reforma gradual, o que, no final, redun~ 
darã em falhas e erros que terão, fatalmente, que ser corrigidos a 
curto prazo. 

Retornando à baila o problema da mulher que trabalha, o Sr. 
Antonio Gomes Clannini, Presidente da Federação dos Trabalha
dores Cristãos do Estado do Rio de Janeiro, nos encaminha uma sé
rie de ponderações a respeito, que resumiremos adiante, a fim de que 
a colaboração fique à disponibilidade de todos. 

Entende a Federação que não deve ser, pura e simplesmente, 
revogada a proibição do trabalho noturno da mulher, após as 22 
horas, exceto em casos expressos em que a função exige o oposto. 
Afirma a necessidade de maior fiscalização, denunciancio a existên~ 
Ciã de abusos generalizados, praticados por empregadores que, 
burlando a lei, obrigam mulheres a trabalhar até alta madrugada. 

Nota que, em casos excepcionais e conforme critério justo e se
guro, se poderia aceitar o trabalho noturno da mulher, desde que se 
impedisse as empresas de pressionar as trabalhadoras, sobretudo ges
tantes, ao trabalho noturno. Verifica-se, aqui, a complexidade da 
quest~o. pois há sempre que exercer eficiente vigilância sobre empre
gadores inescrupulosos. 

A seguir, a Federação_ insiste na aposentadoria da mulher aos 25 
anos de serviço, com 80% do salãrio adicional e 5% por ano 
excedente, até 35 anos de trabalho, niivindic3ção pela qua"i nos vimos 
batendo, desde quando, na outra Casa do Congresso, subscrevia 
projetas- nesse sentido juntamente com o eminente Deputado Ulysses 
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Guimarães. Outra reivindicação justa é a que d.ii-ieSPeiiO à reinte
gração de pensão para a viúva, ·quando os filhos atingem a idade-
limite para o benefício. - --

Grande interesse revela a Federação pela reformulação da lei 
sobre creches, sugerindo que sua administração seja atribuída a ór
gãos como SESI, SENA I, SENAC, SESC, LBA, etc., nos bairfos ou 
conjuntos habitacionais, onde pudessem as mães deixar Seus filhos, 
sem despesas de locomoção e perda de tempo. Afirm-a a Pederaçào 
que grande é o número de empresas que burlam a lei, muitas sequer 
se importando em pagar multas, que são meramente simbólicas. 

Sr. Pre:.idente, a Federação de Trabalhadores Cristãos do 
Estado do Rio de Janeiro enumera, ainda, outras reivindicações para 
a mulher que trabalha: 

I) assegurar à gestante seis semanas de licença e mais duas antes 
e depois do parto; 

2) severa fisca!iúç-ão que assegure à mulher poder se casar sem 
o fantasma do desemprego; 

3) eliminar toda forma de discriminação de sexo nos contratos 
de trabalho, que desde 1967 conseguimos converter em texto 
constitucional; 

4) irrestrita repulsa ao aborto, que constitui crime premeditado. 
Sr. Presidente, são pontos de grande importância -e- que: merecem 

cuidadoso estudo' por parte dos que elaboram o novo texto da 
Consolidação das Leis do Trabalho. E importante tfa audiência de 
entidades e órgãos como a Federação de Trabalhadores Cristãos do 
Estado d_o Rio de Janeiro, que deveriam ter acesso às restritas comis
sões que examinam Problem-as- de tão grande significado para o País 
e o povo brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores; 

Os trabulhadores c os empresários sentem a necess.idade inadiá
vel de uma Consolidação de nossas leis sobre Previdência Social. 

Há pouco mais de dois anos a Comissão de: Legislação Social 
chegou a aprovar para esse fim a constituição de uma Comissão 
Especial, que teve como Relator o nobre Senador Accioly Filho. 
S. Ex• proferiu parecer favorável ao projeto de Consolidação por 
nós ofereCiâo ao Congresso Nacional. No entanto, antes d;:~. aprova
ção dessa Consolidação pelo Congresso, por proposta da ARENA, 
foi inserida, na Lei nl' 6.243, a seguinte disposição: 

"Art. 61' O Poder Executivo expedirá por ·decreto, 
dentro de sessenta (60) dias da dt~ta da publicação desta lei, a 
Consolidação da Lei Orgânica da Previdência Social, com a 
respectiva legislação complementar, em texto único revisto, 
atualizado e _renumerado, sem alteração da matéria legal 
substantiva, repetindo anualmente esSa providência." 

Vencedor esse ponto de vista, e em sua obediência, o Poder Exe
cutivo baixou o DCcreto n~' 77.077, de 24 de janeiro de 1976, que 
expede a Consolidação das Leis da Previdência Social. 

Quanto ao mérito desta Consolidação, nenhuma objeção temos 
a oferecer. Parece-nos, em geral, perfeitamente adequada à atual 
situação da legislação brasileira da Previdência Social, com alguns se
nões, que terei oportunidade de mencionar. 

Ê evidente, entretanto, que tal decreto não revogou, nem pode
ria revogar a legislação nele consolidada. Admitir o contrário, seria 
subverter a hierarquia das leis. Seria admitir que um decreto pudesse 
revogar uma lei. 

Dessa forma, permanecem em pleno vigOr os textos de toda ale
gislação consolidada e, o que é pior, coexistem, a um só tempo, as 
referidas leis, a Consolidação e o Regulamento do Regime de Previ-
dência Social. · 

Sob esse aspecto, é evidente, os objetivos buscados pela Consoli~ 
dação da legislação previdenciária foram frustrados. De fato, com a 
edição do Decreto ai' 77.077, de 1976, ao invés de reduzirmos, como 

se impõe, o número de estatutos legais vigentes, o que se fez foi am
pliá-lo. 

Tal não teria ocorrido se a Cq_nsolidação das Leis da Previdên
cia Social tivesse sido aprovada, mediante a promulgação de lei ordi
n:i.ria ou delegada. 

Para regularizar essa situação e oferecer à comunidade traba
Ihudora o qu<~dro atualizado das disposições vigentes sobre a Previ
dência Social, apresentamos ao Congresso o presente projeto de 
Consolidação. 

f: um serviço que o Legislativo prestará ao País, às vésperas da 
data do trabalho, dia I<.> de maio. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vítima de um doloroso desastre na estrada de Campos a Nite
rói, morreu. se~ ta-feira última, num choque de veículos, o Sr. João 
Renato Fraga. industrial da carne no Estado do Rio, e filho de uma 
das mais conceituadas famílias do Espirita Santo. 

João Renato era um dos diretores do frigorífico Industrial de 
ltaperuna,juntamente com seus irmãos de que era sócio, e que tinha 
sido soerguido de uma fase de decadência e quase fechamento, para 
uma fase áurea de movimentaQão e progresseo graças ao dinamismo 
e acerto desse grupo de moços que o adquiriu e que lhe imprimiu no
vas diretrizes, impulsionando-o para o ponto que hoje desfruta, co
mo dos mais pujantes frigoríficos do Estado do Rio, abastecedor de 
carne do Rio e Nitcrói. 

Membro de uma diretoria em que se destacam seus irmãos Ho
nório Fraga, Haroldo Fraga e A vides Fraga e seu particular amigo 
Nilson Barreto Uc Carvalho. o Frigorífico Industrial de ltaperuna 
apôs mcllwr~mlCntos contínuos c ampliaç-ão de SU<I-" instulaçõcs j[l 
estava matando -100 hois por dia. a (,:uminho de maior particip<t<;ào 
na butalha do aba:>tecimcnto do Rio de Junciro. 

Fazendeiro em meu Município, com urna modelar falenda de 
criação. dotada de todo o conforto moderno, inclusive pisdnã., JOão 
Renato Fraga, com apenas 33 anos, ~stava destinado a u·m grande fu
turo na indústria a que dedicava seu tempo e sua vida. 

Filho de uma familia de grandes pecuaristas do meu Estado e 
cujo põ.1i, Honório Fraga. foi dos grandes administradores de Colati
na, o maior município do Norte do Estado, e neto do maior produ
tor de café de seu tempo c do maior produtor de leite de sua época 
que foi João Vieira de Fraga, João Renato tinha, no sc:u sangue, a fi
bra do pecuarista c do industrial da carne cm que vinha trilhando ca
minho:> significativos. 

Daqui enviamos a seus irmãos e à sua querida e inconsolãvel 
mãe, D. Onnantina Fraga, também grande fazendeira do Norte do 
Estado. as nossa:'> condolências pela perda que vem de sofrer a coleti
vidade industrial de Itaperuna e a comunidade agrária e pecuarista 
de meu Estado, o Espirita Santo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Não h:.í mais orado
res inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando 
para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 64, de 1978, dos 
Senhores Senadores Eurico Rezende e Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido 
pelo General João Baptista Figueiredo, em 8 de abril de 1978, por 
ocasião da solenidade de encerramento da Convenção da Aliança Re
novadora Nacional. 
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-2-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Ld do Senado 
nl' 64, de 1974, do Senhor Senador Franco Montara, estabelecendo 
que, se o INPS não prestar assistência médica ã gestante, deverá 
reembolsar o segurado pelas despesas comprovadamente realizadas, 
tendo 

PARECERES, sob n"'s463 e 810, de 1977, das Comissões:· 
- de Rcdação, oferecendo a redução do vencido na apreciação 

preliminar; e 
-de Legislação Social, favorável. 

-3-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n~' 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que dispõe so
bre o ensino obrigatório, em todos os cursos jurídicos do País, da 
disciplina "Direitos Humanos Fundamentais", tendo 

PARECERES, sob n~>s405, 406 c 751, de 1977, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, peta constitucionalidade e juri

dicidude; 
-de Educação e Cultura- I<.> pronunciamento: favorável, com 

voto vencido do Senhor Senador Cuttete Pinheiro e voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Otto Lehmann; 

2"' pronunciamento (reexame solicitado em Plenário): contrário, 
com voto vencido dos Senhores Senadores Evelásio Vieira e Adalber
to Sena. 

-4-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 63, 
de 1977, do Senhor Senad6f"Jarbas Passarinho, que aplica ao dirigen
te sindical candidato a cargo eletivo o disposto no art. 14 da Lei 
n'i' 6.055, de 17 de junho de 1974, tendo 

PARECERES, sob n'i's 1.306 a 1.308, de 1977, das Comissões; 
-de Constituição c Justiça- I" pronunciamento: pela constitu

cionalidade e juridicldade e, no mérito, favorável; 2" pronunciamen
to: pela constitucionalidade ejuridicidade do substitutivo da Comis
são de Legislação Social; e -

- de Legislação Social, favorável nos termos do sUbstitutivo 
que apresenta. 

-5-

Discussão, em turno únicO, do Pi-Ofeio de Lei da Câmarã n'i' 01. 
de 1977 (n? 2.320-A/74, na origem), de iniciativa do S_enhor Pre
sidente da República, que regula a locação predial urbana e dá ou
tras providências, tendo 

PARECER; sob nY 777, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com as emen

das que apresenta de n"'s I a 12-CCJ, com voto vencido, em sepa-

rado, do Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo da votação do 
Requerimento n'i' 61, de 1978, de adiamento da discussão. p;1ra 
reexame da Comissão de Constituição e Justiça. '"" 

-6-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a exi
gência do período de carência para concessão, pelo INPS, de benefí
cios cm virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do se
gurado, tendo 

PARECERES, sob n'i's 465 e466, de 1977, das Comissões: 
- de Constitui4;ão e Justiça, pela constitucionalidade e juridi

cidade e, no mérito, favorável; e 
-de Legislação Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n? 77, de 1978, de adiamento da discussão para reexa
me da Comissão de Legislação Social. 

-7-

Discussào, em primeiro turno (apreciação preUminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n"' 144, de 1977, do 
Senhor Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a 
determinar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo 
civil c militar da União, e dú outras providências, tendo 

PARECER, sob n"' 940, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela incons.tituckrnalidade e 

injuridicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson 
Carneiro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento 
n? 59, de 1978, de adiamento da discussão. 

-8-

D_iscussão, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridici~ 
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n'i' 232, de 1977, do Senhor Senador Benjamim Farah. 
que dispõe sobre a aposentadoria especial para o Bombeiro Hidráuli~ 
co e para o Eletricista do Grupo de Instalações Elétricas, Gãs, 
Hidráulicas e Sanitária, tendo 

PARECER,sobn9 2l,de t978,daComissào; 
-de Constituição e Justiça, pela injuridiciOade, com voto venci

do dos Senhores Senadores Accioly Filho, Leite Chaves, Nelson Car
ndro e Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão. às 18 horas e 48 minutos.} 
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COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jo6o Calmon 

Yice·Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelóslo Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria 8. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10100 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo li - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montoro 

Vlce-Presidente: Comício Gondim 

Titulares 

ARENA 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Comício Gondim 

5. Helvldio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Mattos Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Torso Outra 

11. v'irgilio Távora 

12. Magalhães Pinto 

MDB 

1. Franco Montoro 

2. Evelásio Viejra 

3. Gilvon Rocha 
• 4. Roberto Soturníno 

5. Cunha Uma 

Assistente: Céindido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

Suplentes 

1. Cottete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

•• Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. José Sorney 

7. Saldanha Derz.i 

1. Danton Jobim 

2. Dirc.eu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

local: Sala "Clóvis Bevilácquo"- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vargas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junlor 
2. Virgílio Távora 

4. Jarbas Passarinho 
3. dsires Teixeira 
4- Oomício Gondim 

5. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MOB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 
2. OrestesQuércia 2. Cunha lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11,00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo U - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros} 

Titulares 

. 1. Milton Cabral 
2. Domício Gondim 
3. Amon de Mello 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Pa$sarinho 
Vice·Presidenle: luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgilio Távora 

4. luiz Cavalcante 
S. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. ttamarfra-,,~ 2. Franco MolltOro 

As~stente: Ro,:oldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 

Reuniões: Qualias-feiras, às 10:00 horas~ 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1 • Helvidio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Derzi 

1. Datlton Jobim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
V1ce-Presidente: Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio Távora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuni6es: Quintas-feiras, às 12t00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócquau - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhàes Pinto 

19-Vice-Presidente: Saldanho.Oerzi 

29-Vice-Presldente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tóvora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Me11o 

6. Saldanha Derzi 

7, José Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. Otto lehmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Cllndido Hippertt- Romal676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Accloly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvldlo Nunes 

4. Oomício Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Satumino 

local: Sala "Rui Barbosa" --Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7membros) 

Titulares 

1. Altevi r lea I 
2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

COMPOSIÇJ.O 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Pres!dente: Altevir Le;a:l 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Oerzi 

2. ltalivio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. fausto Castelo-Branco 

5. lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Seno 1. Benjamim farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunha Lima 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 

Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

• 
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C.OMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Augusto Franco 

Titulare's Suplentes 
ARENA 

l. José Guiomard 1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Tóvora 3. Dinorte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MOS 
1. Adal,berto Seno 
2. Beniamim Forah 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: LAdo Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lenoir Vargas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5, Saldanha Oer:z:i 

1 , Benjamim Faroh 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 

Presidente: Benjamim farah 
Vice-Presidente: l.enoir Vargas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capàrii;ma 
3. Mattas leão 

MOS 
1. Danton Jobim 
2. lózoro Barboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Casto 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
5. Mattos Leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelósia Vieira 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Otto lehmann 
2. Teotónio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1 . lózoro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramcd 306 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporórias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11- Térreo 
Telefontt: 25·8505- Ramal 303 

1) ComisSÕes Temporórias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporórias para Apreclaç!So de Vetos 
3) ComissOes Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeta de lei Orçamentória (art. 90 do Reglr.;ento 

Comum), - -- - -

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; .Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes de Sá- Rama1310. 

SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAl 

PARA O ANO DE 1978 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUIN~A SAL AS ASSISTENTE ·-
c.~. RlTI!" BARBOSA RONALDO 09:00 C.F. CL6VIS :BEVIL!Co,jJJA CANmDO 

Ramais - 621 e 716 Ramal - 623 
lO tOO 

C.A.R. CL6VIS .B~VIUCQUA LllDA 09:30 c.s.P.c. RUY .BARBOSA SO!UA 
Re.nlal - 6 23 Ramau1 - 621 e 7l6 

C,A, CLClVIS BEVIUCQUA CUUDIO C.E.e. CWVIS BEVI LA:CQüA 
CLEIDE 

10:30 
Ramal - 623 COSTA 

J.O:OO 
Ramal - 623 

C.R.E. R!J)!' BARBOSA CANDIDO C.D.F. R!J)!' BARBOSA RONALDO 
Ramais - 621 e 716 Ralr a~s - 621 • 716 

HOP.J.S Q'JAR'rA S A L AS ASSlS'IENTE c.L.s. CWVIS BEVILA:CQUA DAJ:IIEL 
Ramal - 623 

ll:OO 
09:00 c.s.N. RUY BARBOSA 

LEDA .RUY BARBOSA LEDA RawaiiJ - 621 e 716 c.s. 
Ramais - 621 • 71 

C.C,J CLCIVIS BE'!IUCQUA MARIA 12:00 C.R, CLClVIS BEVIU:C®"A MARIA 

lO:OO Ramal - 623 HELENA Ramal - 623 CArulEM 

C.M.E. RU'! BARBOSA 
RONALDO 

Rama. i a - 62l e 71b 

10:)0 C, E, RUY BAEBOSA 
IWUEL 

Ra!Ba.i~J - 621 e 716 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXIII- N• 038 SEXTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 1978 BRASlLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I• da Constituição, e eu, Pe

trônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 24, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.602, de 20 de janeiro de 1978, que "prorroga, até 31 
de dezembro de 1979, o regime especial de que trata o Decreto-lei n• 1.532, de 30 de março 
de 1977". 

Artigo único. f.: aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.602, de 20 de janeiro de 1978, que "prorroga, 
até 31 de dezembro de 1979, o regime especial de que trata o Decreto-lei n• 1.532, de 30 de março de 1977". 

Senado Federal, 27 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 1• da Constituição, 'e eu, 
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 25, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.604, de 22 de fevereiro de 1978, que "reajusta os 
vencimentos e salários dos servidores civis do Poder Executivo, dos membros da Magistra
tura e do Tribunal de Contas da União, e dá outras providências". 

Artigo único .. fi aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.604, de 22 de fevereiro de 1978, 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, 27 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I• da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.603, de 22 de fevereiro de 1978, que "fixa o valor do 
saldo-base do cálculo da remuneração dos militares, e dá nova redação a dispositivo da Lei 
n• 5. 787, de 27 de junho de 1972". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• !.603, de 22 de fevereiro de 1978, que "fixa o valor 
do saldo-base do câlculo da remuneração dos militares, e dâ nova· redação ao dispositivo da Lei n• 5.787, 
de 27 de junho de 1972". 

Senado Federal, 27 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § l' da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 27, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.606, de 27 de fevereiro de 1978, que "reajusta os 
vencimentos, salários e proventos dos servidores da Justiça Eleitoral, e dá outras providên
cias". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.606, de 27 de fevereiro de 1978, que "reajusta 
os vencimentos, salários e proventos dos servidores da Justiça Eleitoral, e dá outras providências". 

Senado Federal, 27 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ l• da Constituição, e eu, Pe
trônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.607, de 27 de fevereiro de 1978, que "reajusta os 
vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Re
cursos e do Conselho de Justiça Federal, e dá outras providênclas"-

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.607, de 27 de fevereiro de 1978, que "reajusta os 
vencimentos, salários e proventos dós servidores das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Con
selho de Justiça Federal, e dã outras providências". 

Senado Federal, 27 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Cogresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Petrô
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 29, DE 1978 
Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.609, de 1• de março de 1978, que "altera o artigo 3• 

da Lei n' 6.441, de 1' de setembro de 1977, que dispõe sobre a abertura de crédito especial 
para indenização à Companhia Docas da Bahia". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n' 1.609, de I' de março de 1978, que "altera o arti
go 39 da Lei n9 6._441, de 19 de setembro de 1977, que dispõe sobre a abertura de crédito especial para inde
nização à Companhia Docas da Bahia". 

Senado Federal, 27 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Pe
trônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 30, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.610, de 2 de março de 1978, que "reajusta os venci
mentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e respectivo 
Ministério Público''. 

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.610, de 2 de março de 1978, que "reajusta os 
vencimentos e proventos dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal~ respectivo Ministério 
Público". 

Senado Federal, 27 de abril de 1978.- 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, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 23, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal da Estância de Amparo, Estado de São Paulo, a ele
var em Cr$ 8.099.94i,85 (oito milhões, noventa e nove mil, novecentos e quarenta e um cru
zeiros e oitenta e cinco centavos) o montante de sua dívida consoJidada. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal da Estância de Amparo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• 
da Resolução n' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 8.099.941,85 
(oito milhões, noventa e nove mil, novecentos e quarenta e um cruzeiros e oitenta e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo, de igual valor, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado ao financiamento das obras de infra-estrutura urbana nos conjuntos 
Habitacionais da CECAP e COHAB-Bandeirante, naquela localidade, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de abril de 1978- Senador Petrônio Portel/a_. Presirlente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 24. OE 19711 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Sumaré, Estado de São Paulo, a elevar em 
Cr$ 4.983.650,00 (quatro milhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e cinqüenta 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Sumaré, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.983.650,00 (quatro mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil e seiscentos e cinqUenta cruzeiros) o montante de sua dívida consoli~ 
dada, a fim de que possa contratar um empréstimo, de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., éste na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao 
financiamento de obras éle Infra-estrutura urbana no Conjunto Habitacional da CECAP, naquela locali
dade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 27 de abril de 1978- Senador Petrônio Portel/a. Presidente 

SUMÁRIO 
I- ATA DA SS•SESSÁO, EM 27DE ABRIL DE I978 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicação da Presidência. 

1.2.2 -A viso do Sr. Ministro de Estado da Educação e Cultu-
ra. 

- N9 269/78, encaminhando informações daquele Ministé
rio a respeito do Projeto de Lei do Senado nl' 22/77_, do Sr. 
Senador Luiz Viana, que suprime o artigo 93 e o parágrafo único 
da Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973, 

-Referente ao tempo do Expediente da sessão, destinado a ).2.3- Oficias do Sr. !"'-Secretário da Câmara dos Deputa· 
reverenciar a memória do Professor Vicente Râo. dos 

sa. 

Oradores 

SENADORJOStSARNEY. em nome da ARENA. 

SENADOR FRANCO MONTORO, em nome do MDB. 

FALA DA PRESIDtNC!A- Associativa ein nome da Me--

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos se
guintes projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n~' 27/78 (n~' 423-Cf15, na Ca
sa de origem), que estabelece prazo de garantia,. por quilometra
gem para veículos auto motores fabricados no País. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 28/78 (n"' 4.136-B/77. na 
Casa de origem), de iníciativa do Serihor Presidente da Repúbli-



1730 Sexta~ftira 18 DIÁRIO DO CONGRESSO'NACIONAL (Seção 11) Abril de 1978 

ca, que concede ao Distrito Federal isenção do pagamento de 
custas e molumentos relativos à prática de quaisquer atos. pe\o...c; 
Oficias e CartóriOs de Registro de Imóveis, de Registro de Tltu
los e Documentos e de Notas, situados dentro de seus limites 
territorias. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

- Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n~> 162, de 
1977, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, 
das comissões a que foi distribuído. 

1.2.5 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n~> 78/78, de autoria do Sr~ 
Senador Nelson Carneiro, que manda converter em dias de servi
ço as horas de trabalho extraordinário, para os fins de previdên~ 
cia social. 

- Projeto de Lei do Senado n~> 79/78, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que fixa condições para a admissão 
de novos servidores pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. 

1.2.6- Comunicações da Liderança da ARENA 
- De substituições de membros em Comissões Mistas do 

Congresso Nacional. 

1.2. 7 - Ofício 

- Do Sr. José BonifáCio, Líder da A RENA na Câmara dos 
Deputados, de substituições de membros em Comissão Mista do 
Congresso Nacional. Deferido. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n~> 64/78, dos Srs. Senadores Eprico Re-
zende e Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo General João 
Batista Figueiredo, em 8 de abril' de 1978, por o·casião da soleni
dade de encerramento da Convenção da Aliança Renovadora 
Nacional. Aprovado. 

- Projeto de Lei do Senado n~> 64/74, do Sr. Senador 
Franco Montoro, estabelecendo que, se o INPS não prestar 
assistência médica à gestante, deverá reembolsar o segurado 
pelas despesas comprovadamente realizadas. Votacão adiada 
para a sessão do dia 2 de maio próximo vindouro, nos termos do 
Requerimento n~> 92/78. _ 

- Projeto de Lei do Senado n~> 237j76, do Sr. Senador 
Itamar Franco, que dispõe sobre o ensino ob.t:igatório, em todos 
os cursos juridicos do P!!_Ís, da disciplina "Direitos Humanos 
Fundamentais". Votação adiada por falta de quornm, após 
usarem da palavra no encaminhamento de sua votação os Srs. 
Senadores Dirceu Cardoso e Heitor Dias. 

-Projeto de Lei do Senado n~> 63/77, do Sr. Senador Jarbas 
Passarinho, que aplica ao dirigente sindical candidato a cargo 
eletivo o disp-osto no ãrt~ -i4 dâ-Lei n' 6.055; de -17-de junho ~e 
1974. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 1/77 (n~> 2.320-A/74, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que regula a locação predial urbana, e dâ outras providências. 
Discussão sobrestada por falta de quorum para votação do 
Requerimento n' 61/78, de adiamento de sua discussão para 
reexame da Comissão de Constituição e Justiça. 

- Projeto de Lei do Senado n' 265/76, do Sr. Senador 
Agenor Maria, que elimina a exigência do período de carência pa
ra concessão, pelo INPS, de benefícios ern virtude d_e incapacida
de para o trabalho ou morte do segurado. Discussão sobrestada 

por falta de quorum para votação do Requerimento n~> 77/78, de 
adiamento de sua discussão para reexame da Comissão de 
Legislação Social. 

- Projeto de Lei do Senado n~> 144/77, do Sr. Senador 
Benjamim Farah, que autoriza o Poder Exec;uÜY.P----ª- determinar o 
pagamento de gratificação especial ao- funcionalismo civil e mili
tar da União, e dâ outras providências. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade e juridicidacle). Discussão sobrestada por 
falta de quorum para votação do Re-Querimento n~' 59/78, de 
adiamento de sua discussão. 

- Projeto de Lei do Senado n~> 232/77, do Sr. Senador 
Benjamim Farah, que dispõe sobre a aposentadoria especial para 
o Bombeiro Hidrâulico e para o Eletricista do Grupo de Instala
ções Elétricas, Gãs, Hidráulicas e Sanitárias. (Apreciação preli
minar da juridicidade). Discussão encerrada, tendo sua votação 
adiada por falta de quorum. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Precqnizando um 
maior amparo às pessoas idosas do País~ Ano Internacional da 
Velhice a ser criado pela Assembléia das Nações Unidas. 

SENADOR GIL VAN ROCHA, como Líder- Necessidade 
do esclarecimento pelo Ministério da Saúde, das causas do desas
tre ecológico que ora se verifica no litoral do Estado do Rio 
Grande do Sul. 

SENADOR LEITE CHAVES- Despejo que estaria sendo 
promovido pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba
COHAB-CT, de família que menciona, por inadimplência con
tratual. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO - Considerações 
sobre a Mensagem do Senhor Presidente da República ao Con
gresso Nacional, por ocasião da instalação dos trabalhos da 

· presente sessão legislativa, na parte referente ao balanço de 
pagamentos e à dívida externa. 

SENADOR VIRGILIO TÂVORA, como Líder- Protestan
do responder oportunamen.te, ao· discurso de seu antecessor na 
tribuna. 

.SENADOR EVANDRO CARREIRA - Condições de 
trafegabilidade da Rodovia Transamazônica, a propósito de de
claração do Sr. Ministro do Interior sobre o assunto. 

SENADOR OTTO LEHMANN- Restabelecimento das 
condições vigentes em 1975 para os financiamentOs dO 
PROCAL, como passO eSsencial para o desenvolvimento da 
agricultura do País. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Orientação do 
Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, no que diz respei
to ao pagamento pela Companhia Siderúrgica Nacional, de 
indenizações devidas aos trabalhadores que não optaram pelo 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Acordo firmado entre 
os líderes empresariais e o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétríco de 
municípios do Estado do Rio de Janeiro, com vistas ao 
adiantamento do abono de emergência aos trabalhadores 
daquele setor. Apelo à direção da Rede Ferroviâria Federal, no 
sentido da manutenção da linha direta que lig? o Município de 
Paracambi à cidade do Rio de Janeiro. 

SENADOR FRANCO MONYORO- Majoração excessiva 
das tarifas telefónicas na região do Grande ABC, no Estado de 
São Paulo. Manifestações recebidas do Presidente da Câmara 
Municipal de Jundiaí, do Presidente do Sindicato dos 
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Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos doEs
tado do Rio de Janeiro e do Presidente do Sindicato Rural do 
Vale do Rio Grande-SP, 

SENADOR ARNON DE MELLO - Transcurso da data 
natalícia do poeta Jorge de Lima. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Apelo ao Senhor 
Presidente da República, no sentido de fixar, em bases humanas 
e condignas, o novo salário mínimO que vigorará a partir de 1"' de 
ma_io. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATASDECOMISSOES 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

5 - COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 55~ SESSÃO, EM 27 DE ABRIL DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da s~ Legislatura 

PRESID!i:NCIA DOS SRS- JOSt LINDOSO, MAURO BENEVIDES E HENRIQUE DE LA ROCQUE 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE P!IESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Braga Junior .:..... Evandro Carreira - Josê 
Lindoso- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sar
ney- Mauro Benevides- Wilson Gonçalves- Agenor Maria
Milton Cabral - Marcos Freire- Arnon de Mello - Heitor Dias 
- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende -_Jo~o. Cal
mon- Amaral Peixoto -Roberto Saturnino- Vasconcelos Tor
res- Banjamim Farah- Nelson Carneiro- Magalhães Pinto
Franco Montara - Orestes Quêrcia - Otto Lehmann - Lázaro 
Barboza -ltalívio Coelho- Lenoir Vargas- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A lista de_ presença acu
sa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

O tempo destinado aos oradores do Expediente da presente ses
são, face à aprovação pelo Plenário de requerimento do Sr, Senador 
José Sarney e outros Srs. Senadores, será dedicado a reverenciar a 
memória do Prof~ssQr Vicente Ráo, 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Josê Sarney, que fala
rã em nome da Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA, Em nome da Maio
ria, pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do __ Qrador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Perdeu o Brasil, com a morte de Vicente Ráo, um dos seus gran
des filhos. É um dever do Senado, como expressão da Federação, re
verenciar a sua grande memória. 

Tenho neste instante a dinstinção e a honra de, em nome da 
Maioria, dizer um pouco da vida, das idéias, do talento, da personali
dade e do amor ao Brasil e do amor às grandes causas deste brasílei
ro excepcionaL 

O Decreto-lei nl' 1.098, de 25-3-1970, que estabeleceu a sobera
nia do Brasil a 200 milhas seu mar territorial, tem o seguinte 
considerando: 

.. Que o interesse especial do Estado costeiro na manUten
ção da produtividade dos recursos vivos das zonas marítimas 
adjacentes a seu litoral ê reconhecido pelo Direito Internacio
naL." 

Esse reconhecimento, que possibilitou ao nosso País a extensão 
do mar territorial para 200 milhas, resultou de imenso e sábio traba
lho de Vicente Ráo. 

Com efeíto, jâ se sabia da existência de petróleo nessa faixa 
suboceânic3., Em 1967, a Ciência demonstrou existirem ali outras e 
grandes riquezas: os· ·~nódulos" de manganês ou polimetálicos, sei
xos que "a~soalham" grandes áreas nas profundezas marítimas em 

qUantidades fantásticas, capazes de permitir, tambêm, a extração de 
ferro, cobalto, níquel, cobre, vanãdio, tungstênio e outras matêrias
primas de grande importância para a indústria nacionaL 

O Governo do Presidente Médici planejou estender sobre essas 
regiões a soberania do Brasil, naquela êpoca limitada a apenas 12 mi
ThilS. Faltava~The, i)or"ém, erribasaiü.entó jurTdiêo nõ Diretto Interna
cional, posto que, sem isto, o ato poderia causar graves atritos com 
inúmeros países interessados na teoria do mar internacional. 

Vicente Rão, na Presidência da Comissão Jurídica Interamerica
na, órgão da OEA, encarregou-se de dar a~ nosso Governo o funda
mento de Direito InternacionaL 

Com a extraordinária habilidade de que sempre foi dotado, con
seguiu, primeiro, que se reconhecesse à Comissão Jurídica Interame
ricana competência para conhecer e solucionar os conflitos surgidos 
no continente das três Américas. Em seguida, e uma vez aceita, inter
nacionalmente, aquela premiSsa, suscitou no seio da Comissão a 
questão do mar territorial, obtendo, depois de violentos debates e 
pressões de toda espécie, a declaração de ser legítima a extensão da 
soberania marítima sobre o mar que encobrísse a plataforma contí
nental até 200 milhas. 

Para isso, deu verdadeiras aulas aos membros da Comissão, ten~ 
do Chegado a demonstrar precedentes antiquíssimos, entre os quais 
um ato inglês estendendo a soberania da Inglaterra a 150 milhas a 
partir de algumas ilhas do Pacífico, isto alguns sêculos atrás. 

VitoriOsa a tese em organismo JÚrídico internacional, que havia, 
antes, obtido o reconhecimento da competência para julgar conflitoS· 
na ãrea, tornou-se preceito de Direito Internacional Público, o que 
deu ao Brasil o fundamento necessário para baixar a norma que es
tendeu nossa soberania às 200 milhas marítimas. 

Maior homenagem não poderíamos prestar a esse grande mor
to, senão relembrar, no início do nosso discurso, esse trabalho memo
rável que ele prestou à História do País. Vicente Rão tinha, então, 
quase oitenta anos, quando prestou esse grande serviço a nossa Pá
tria. 

Antes de deixar a Comissão, ainda debateu e deixou valiosos 
exemplos para o Direito Internacional sobre inúmeras questões, en~ 
tre ·as quais o terrorismo, o direito de asilo, a consolidação de leis in
ternacionais e a unificação dos títulos de crédito. 

-Aos oitenta anos, gloriosamente retirou-se da vida pública e vol
tou ao seu escrítório de advocacia em São Paulo, onde trabalhou sem 
cessar até o dia de sua morte. 

Para honra minha, muitas tardes tive o prazer de, naquela casa, 
visitar, ouvir e aprender do grande mestre, 

Costumava dizer que havia completado vinte anos pela quarta 
vez. E mais tarde, aos oitenta e quatro,- e uma vez invocando a mi
nha condição de membro da Comissão de Constituição e Justiça
dizia aq_s amigos gue a velhice ê inconstitucional e_ que não sabia o 
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que ·"s médicos iriam -dedarar em seu ate&tado de: óbito, mas a verda
deira causa mortis seria a "inconstitucionalidade". 

Sobre Vicente Ráo aos oitenta e quatro anos, seu ariligo e gran
de companheiro e também grande professor,jurista e poeta, o Dr. Jo
sé Saulo Ramos escreveu: 

"Conhecimento enciclopédico dos direitos, atenção 
diâria às mutações sociais e às novas conqlliSüiS a-o-Pen
samento, arguta percepção dos fatos seguida de rápida e pre
cisa análise de qualquer tipo de problema, capacid-ade ~e exa
minar o detalhe minudentemente e prever todas as hipóteses 
de desenvolvimento de qualquer questão, antecipindo a solu
ção exata para cada uma delas; facilidade extrema de conce
ber uma grande tese sobre temas tocados de universalidade, 
conhecedor profundo da alma das gentes, de suas mis~rias e 
de suas grandézas, analista exímiO dos conflitos individuais, 
lúcido estudioso das convulsões políticas e sociais da huma~ 
nidade atual, humilde na convivência diária, figura plen"a de 
ternura e interesse pelos outros, sempre pronto a ajudar, a 
amparar, a orientar, humano, alegre, solidário, bom, genero~ 
so, sábio e santo: eis Vicente Ráo aos oitenta e quatro anos 
de idade." 

O Sr. João Calmon (ARENA - ES)- Permite~me um aparte, 
Senador? 

O SR. JOSJ': SARNEY (ARENA- MA)- Com muito prazer. 

O Sr. João Calmon (ARENA- ES)- Permita~me, nobre Se~ 
nador José Sarney, inserir em seu antológico discurso, que tanto está 
nos encantando, algumas palavras de exaltação à memória do notá~ 
vel jurista, do primoroso homem público, que foi Vicente Ráo. 
V. Ex• já analisou toóoS os aspectos da fascinante personalidade des
sa figura singular, que há de viver perenemente na memória dos bra~ 
sileiros. Gostaria, apenas, de registrar o relevante papel desempe-
nhado por Vicente Ráo na história dos DiárioS Associados. Assis 
Chateaubriand confiou ao seu dileto amigo a tarefa de elaborar, jun
tamente com o brilhante advogado Hélio Dias de Moura, o esquema 
do Condomínio Acionário, com o-qUal pretendia garantir a conti
nuidade de sua admirável obra de consolidação da unidade espiritual 
do povo brasileiro. Graças a essa iníciativã.;-os Diários AssociadoS, a 
que V. Ex', eminente Senador José Sarney, está tão sentimentalmen~ 
te ligado desde os seus verdes anos, como repMter de O Imparcial, de 
São Luís, têm conseguido enfrentar, com êxito, tempestades, ao lon
go de mais de meio século. 

O SR. JOSJ': SARNEY (ARENA - MA) - Agradeço o seu 
aparte, nobre Senador João Calmon. 

Continua, Sr. Presidente: 
E Sobre Vicente Rão, aos trinta e quatro anos de idade, escreveu 

o Professor Antonio Chaves, seu sucessor na Cátedra de Direito 
Civil da Faculdade de Direito da USP: - -- --

.. Vicente Râo 'madrugou na Vida pública. Tinha apenas 
34 anos quando, vagando-se a cátedra de Direito Civil com a 
jubilação de Ulpiano Pinto de SOuza inscreveu-se no concur~ 
so do qual foi proclamado vencedor com a média geral de 
9,75, obtendo, dos 11 membros da Congregação que o exami
naram 30 vezes notas dez. 

Nomeado por decreto federal de 4·7~1927, logo se impôs 
à atenção de seus pares e à veneração de seus alunos. 

Não é fâcil descrever a impressão que a estes deixava. 
Magro, franzino mesmo, o nariz adunco; os cabelos ralos, a 
tez muito pálida, a voz anasalada, um tanto recurvado, seu 
aspecto não denunciava, por certo, o expositor fluente, 
danairoso, capaz-e completo, que se revelava logo às primei~ 
ras palavras. O entusiasmo logo dele se apossava e o transfor
mava completamente, agigantando~o, prendendo a atenção 
do auditório, que -ri~ão esmorecia durante toda a aula. Antes 
crescia, à medida que sua argumentação cerrada e pertinente, 
desdobrava o assunto em todas as suas particularidades, des-

?v\ I 

filava opiniões, legislações estrangeiras, disposítivOs pátrios, 
jurisprudência, aColl).panhado no mais absoluto silêncio, ver
dadeira imobilidade do-auditório, que ao fim prorrompia em 
entusiá:.licos aplausos. 

Dando a cada passagem uma modulação de voz adequa
da, movimentando corpo e mãos em gesticulação expressiva, 
fingindo manusear papéis com anotações que sua memória 
extraordinária dispensava, fazia de cada aula uma verdadeira 
jóia quanto à forma, linguagem pura e cristaJina, como ao 
fundo, abeberado nos mais sólidos princípios filosóficos e 
jurídicos. 

Ninguém, como ele, sabia explorar temas novos e 
fascinantes, remontar aos princípios gerais, c~ncatenar o ele
mento histórico com as necessidades do momento; ninguém 
revelava a mesma graça no comentário sutil, às vezes irónico, 
na maestria de uma exposição inigualável" 

Ainda sobre Vicente Ráo, escreveu a jurista Esther de Figuei~ 
redo Ferraz, falando em nome do Instituto dos Advogados de São 
Paulo: 

" ... só quem teve a ventura de assitir-lhe as aulas_ em 
São Francisco, nos cursos de bacharelado, doutorado ou 
especialização, ou pôde observâ~lo atuando como argüente 
em numerosos concursos para a cátedra ou a livre-docência 
-e teve a oportunidade de admirâ-lo em ambas as situações 
- pode fazer uma idéia da mestria com que sabe operar no 
campo dos chamados princípios gerais. Aí, nessa seã.ra 
sedutora mas ingrata, em que costumam sucumbir os meros 
práticos do Direito, eXegetas de textos legais ou coffipiladores 
de antecedentes judiciais; aí, nessas atitudes a que só ascen
dem os espíritos dotados de asas possantes, as inteligências 
superiores habituadas aos vôos de longa distância e duração; 
aí, nessa região quase imaterial cujo ingresso é o priVilégio 
dos que possuem, ao lado dos conhecimentos técnicos ine-
rentes à sua especialidade, sólida formação filosófica e ampla 
cultura geral; aí é que o nosso Mestre ~ revelava um 
virtuoso, encantando-nos a todos com a gerri!l.lidade e o bri
lho de sua argumentação. 

Porque eram realmente belas essas preleções e argüições; 
não apenas conyincentes, bem fundamentadas, precisas, 
claras, mas também autênticas obras de arte, tão enquadra
das nos mais rigorosos cânones estéticos que nos sugeriam inw 
voluntariamente um templo grego, uma sinfonia de 
Beethoven, uma estátua de Michelangelo, uma tela de 
RafaeL E essa beleza não lhes advinha exclusivamente da 
forma, da maneira superiormente feliz por que fosse apresen
tado e desdobrado o tema em estudo, mas também, e 
sobretudo, da impressão de harmoniosa segurança que nos 
deixava o trabalho produzido, segurança oriunda de uma visí
vel articulação entre cada uma d8:s proposições ou conclusões 
oferecidas eps princípios gerais que as suportavam à guisa de 
colunas ou de pilotis." 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite 
V. Ex~ um aparte? 

O SR. JOSJ': SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra, 
Senador Henrique de La Rocque. 

O Sr. Henrique de IA Rocque (ARENA- MA)- Nobre Sena
dor José Sarney, V. Ex~ foi bem escolhido para, em nome da Maio
ria, reverenciar a memória do grande brasileiro Vicento Ráo. O dis
curso que está a proferir é a demonstração do ac;erto da preferência. 
Poucos deixaram, obra tão marcante nos vários setores da atividade 
humana. Na cátedra, se agigantou, e a sua vida pública foi a amostra
gem de quanto s~pode realizar com invulgar mérito. Nunca permiti~ 
que a interpretação fosse necessária frente a atitudes suas. Como 
jurísta, poucos podem a ele se equiparar. A sua vasta cultura, apri-
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morando inteligência invulgar, concedeu-lhe um status realmente 
honroso. Peço-lhe pois, n9bre Senador José $.(1,rney, embora V. Ex• 
fale por todos nós, e esta sessão f9i exatamente requerida pelo nobre 
representante do Maranhão, permita o n.osso melhor preito e reve
rência a esse grande brasileiro que hoje, tão merecidamente, home
nageamos. Vicente Ráo foi um mestre na acepção mais precisa do ter
mo. Recordo-me também que, certa feita, já dentrO d'(l n_oite, o então 
Gcivermidor de São Paulo, Dr. Adhemar de Barros, após debate de te
se jurídica no Palácio dos Campos Elísios- e lá estava, naquela oca
sião, o comando-maior do Executivo paulista -, d~pois de ou~ir al
guns companheiros Seus, ditou-nos a sentença: "Agor!_. façam ç fa
vor de ir à casa do Professor Vicente Rão e testem se estamos certo". 
E, em lã chegando, fomos recebidos com aquela fidalguia que lhe era 
peculíar e não nos faltou, então. a palavra do bom:~_enso e a melhor 
aconselhagemjurídica. A Vicente Rão, pois, permíta nobre Senador. 
Que lhe renove a minha reverência e o meu apreço. 

O SR. JOSJ!: SARNEY (ARENA - MA) - Nobre Senador 
Henrique de La Rocque, a grande expressão de V. Ex• nesta Casa, 
como Senador, como Jurista, como Advogado, avalisa, sem dúvida, 
as palavras com que, modestamente (não apoiado!); em nome da 
Maioria estou tentando reverenciar, nesta 'tarde, a memória de 
Vicen.te ' Râo, Assim, V. Ex• contribui, ,generosamente, para 
engrandecer o meu discurso. Muito obrigado a V. Ex~ 

Sr. Presidente, Vicente Râo, além de figura que fascinou os que 
o conheceram pessoalmente, foi o grande jurista brasileiro do século 
'XX, tendo alçado vôo das alturas de Clóvis para atingir a universali
dade das questões que afligem as humanidades. ~um ~~m-~~a_l~mi
noso que pairou sobre todos os Direitos, como disse dele o Ministro 
Pedro Chaves, e que aparece de cem em cem anos na vida de uma 
nação. 

Sua obra entrará pelo século seguinte como roteiro seguro para 
a evolução da Ciência Jurídica, tal a criatividade de seu pensamento, 
o milagre de síntese de sua linguagem e a permanente atualidade de 
seus conceitos. 

Veja-se essa definição lapidar, que deu sob i-e a Ciência Jui'fdiG""a.: 

.. Por um modo geral, estuda-se o Direito Ora como Ciên
cia, ora como notinã., ora Como têcnica", agregando, mais 
adiante: "A Filosofia do Direito, ao mesmo tempo em que 
procura enquadrar o Direito na ordem universal, investiga e 
apresenta os princípios (normas uniVersais e abstratas) aplicá
veis a todas as Ciências Jurídicas que, por este modo, unifica; 
e, ela própria, a Ciência que completa a unidade do conhe
cimento jurídico. A Ciência do Direito investiga, parti
cularizadamente, os fatos e fenômenos jurídicos, apura a sua 
uniformidade e dela infere as leis que disciplinam estes fatos e 
fenômenos. A Norma de Direito consiste no preceito ou man
damento que o Estado, representante da vontade popular, 
elabora ou reconhece, impondo-o à observância de todos, a 
fim de disciplinar a atividade dos indivíduos (isolados ou 
reunidos em grupos), instituir e manter a ordem social. A 
Técnica do Diieito designa um conjunto de regras destinadas 
a disciplinar a linguagem própria do Direito (tecnologia jurí
dica), o destaque dos fatos ou fenômenos incidentes na esfera 
do Direito (técníCa aa investigação), a elaboração O'!! reconhe
cimentos das normas jurídicas (técnica legislativa) e a adapta
ção efetiva destas normas aos casos concretos (têcnica da apli
cação". (0 Direito e a Vida dos Direitos, I, págs. 63 e 64)." 

E este conceito sobre o Direito na Ciência Política, proferidÕ em 
1963: 

"Não hâ democracia sem a Declaração dos Direitos 
Humanos invioláveis. Direito a um nível de vida que a torne 
digna de ser vivida. Direito à liberdade pessoal, à liberdade 
de locomoção, de manifestação de pensamento, de associa
ção e de reunião." 

Contrariando a teoria normativista de Go!dschimdt, Vicente 
Ráo escreveu: 

"0 reconhecimento e a proteção dos direitos subjetivo.s 
constituem condição essenCial de legitimidade de todo e qual
quer sistema jurídico.' 

O Direito ê feito e existe para o homem individualmente 
e socialmente considerado; feito não é, nem existe, como ~ 
fim em si artificialmente concebidO, que ao ser -humano se 
deva ou possa impor, contrariando-lhe os destinos que de sua 
natureza decorrem e Deus lhe deu. Da pessoa singularmente 
e socialmente considerada se hã de partir para se elaborar a 
norma e não da nofma, erigida em dogma, para se alcançar a 
pessoa. 

Visando combater, sob o pretexto de se afastarem da 
realidade, as çjoutrinas que ao Direito objetivo conferem a 
missão de disciplinar e proteger o exercício das faculdades 
essenciais ou úteis ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
pessoas ou dos grupos sociais, teorias vârias se erguem funda
das em ruinosas abStrações. E. assim, ora criam a mística do 
direito normativo onipotente sobre o qual buscam assentar a 
inteira estrutura jurídica da sociedade, ora fazem má metafisi
ca recheada de vagas e sibilinas especulações outras, preten
dendo destruir, desse modo, a suposta metafísica dos concei
tos extraídos da natureza do ser humano, que é a própria 
realidade." 

Na CÕnfefência de Caracas, foi autor e relator da De_claração 
Democrática, transcrita nos anais desta Casa e nos Anais do Con
gresso americano. 

O Sr._ Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOS!l SARI)IEY (ARENA- MA)- Com muito pra· 
zer, eminente Lider. 

Q __ St. Eurico Rezende (ARENA -ES) - É praxe, ao se 
designar um representante partidário para falar em nome de sua agre
miação, somente este expor as suas idéias e, no caso, oferecer a sua 
homenagem. Mas as emoções que todos nós sentimos diante do tú
mulo de Vicente Rão acarretam a quebra deste hábito e vulnera, ina
pelavelmente, a disciplina, porque todos desejam participar com a!. 
suas vozes de louvor, do gesto de enaltecimento do vulto desapareci
do. Daí por que peço desculpas a V. Ex•, para, inobstante estar fa
lando em nome da ARENA, fazer eu rápidas colocações em torno da 
homenagem que ora se presta. Quando a morte levou para o outro la
do da vida, Vicente Ráo, o noticiário da imprensa, as vozes do râdio 
e as imagens da televisão caracterízaram, profundamente, o luto na
cional com repercussão internacional. Ouvimos, há pouco, o magnífi
co aparte do eminente Senador Henrique de La Rocque, dizendo 
que, freqüentemente, quando Advogados, Professores se encontra
vam em regime de controvérsia, o Conselho e a Mecânica sugeriam 
uma visita à casa do grande mestre. Hoje isso não é possível, objetiva
mente, porque no seu lar apenas existe a flor da sua saudade, a recor
dação dos seus familiares, mas aqueles mesmos Advogados, aqueles 
mesmos Professores quando tiverem dúvidas a respeito de questões 
suscitadas, se não podem mais ir a sua casa, poderão manter contato 
com os habitantes das bibliotecas nacionais e; em cada canto das bi
bliotecas nacionais, e em cada c·anto do País haverá, na beleza de seu 
símbolo e da sua memória, um chamado Vicente Râo que continuará 
a exercer, permanentemente, o Magistério, o grande Magistério do 
Direito e da sabedoria, que foram as grandes características da sua vi
da profissional. Daí por que desejo associar-me, redundantemente, à 
homenagem que V. Ex~ pi-esta, endereçando à família de Vicente 
Ráo as congratulações de todos nós, porque ele penetrou profunda e 
gloriosamente na História do Brasil. 

O SR. JOSJ': SARNEY (ARENA- Mi\)- Muito obrigado a 
V. Ex•, meu eminente Uder Eurico Rezende, que além de avalizar as 
minhas palavras, traz a contribuição de sua permanente dedicação 
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ao Direit~. a Advocacia e à Cátedra que exerce, com tamanho brilho. 
Como bem realça V, Ex•, umjurfsta com-o Vicente Ráo a todos 

os advogados e estudante do Direito estará. permanentemente presen
te. através da obrigatória consulta aos seus ensinamentos~ 

E seu pensamento, até hoje, orienta a formulação do Direito 
novo. Citarei, apenas, três exemplos, para demollstrar a atualidade 
de suas palavras. Dizia ele: 

"f: o ser humano, singularmente e coletivamente 
considerado, o fim último do Direito. Heresia ~ falar-se em 
prosperidade ou fortaleza do Estado às custas do sacrifício 
do homem, da privação dos direitos naturais e inerentes à sua 
personalidade,· às custas de seu aviltamento. 

- Creio no sentimento inato de liherdade de todos os 
povos e por isso mesmo creio no Direito, no são Direito que, 
disciplinando a vida nacional e universal, permite, dentro 
desta disciplina, a livre expansão da personalidade humana. 

-Creio na justiça distributiva que, sob os ensinamentos 
cristãos, hã de orientar a construção de uma nova ordem 
social sem miséria, sem fome, sem sofrimentos, sem desigual
dades injustas, capaz de proporcionar a cada qual uma vida 
digna de ser vivida." 

Seus estudos sobre a normalidade constitucional, ou deniocra
cia, e a patologia constitucional, ou ditadura, são hoje obrigatórios 
para todos os estudiosos dos fenômenos que conturbam os EstadoS 
atuais. 

Como Ministro da Justiça, Ráo aplicou esses conhecimentos ao 
eliminar, em 1934, as ínterventorias nos Estados, sUbstituídas pelos 
governadores. Rompeu com Getúlio Vargas quando descobriu os 
preparativos do Golpe de 1937, demitindo-se do cargo. 

O rompimento custou-lhe a Cátedra de Direito Civif,Oa qual foi 
demitido eb exílio~ ao'Iado de Waldemar Ferreira, Júlio de Mesquita 
e tantos ou.tros. 

No Governo Constitucional de Getúlio Vargas,- contudo, este, 
preocupado com sua imagem no exterior, depois da lamentável 
experiência do eixo, convidou Vicente Ráo para o Ministério das 
Relações Exteriores, onde o jurista conseguiu o reconhecimento da 
competência da Organização dos Estados Americanos- OEA, para 
os conflitos surgidos em nosso continente, do que se valeria, vinte 
anos depois, para fundamentar a tese do mflr territorial de 200 mi
lhas; promoveu reunião de todos os embaixadores das Américas 
para o estudo conjunto dos problemas continentais; reorganizou e 
deu efetiva atuação à Comissão Econdmica da OEA, e criou a 
comunidade luso-brasileira. 

Na ONU, para onde foi levado por Raul Fernandes, era, então, 
o único jurista, o que lhe deu fantâstica superioridade sobre as 
delegações dos d~mais países, tendo, inclusive, introduzido o recurso 
ao Plenário quando houvesse abuso ao poder de veto Ila Comissão 
de Segurança; estudou e desenvolveu o problema d_o mandato 
internacional, a propósito do sudoeste afficano e participou de 
vários debates, lutando pela solução dos problemas coloniais. 

Teve efetiva atuação nos trabalhos que culminaram na extinção 
de nossas dívidas de guerra; e, como árbitro da ONU, resolveu de 

- maneira excepcional pendênCias complexas entre países vencedores e 
vencidos na última guerra, o que lhe valeu condecorações de ambos 
os lados.· 

Pelo culto permanente dos princípios gerais do DireitO, Vicente 
Ráo não dissociava a ciência política da ciência jurídica, circuns
tância que marcou sUa obra com grandeza universal. Por este 
motivo, entre nós, como civílista e pensador, ele se colocou ao lado 
de Ribas, Teixeira de Freitas, Lafayette, Clóvis Bevilacqua e Rui. 
Perante os juristas de outras nações, tornou-se mestre reverenciado 
nas três Américas e, na defesa dos direitos humanos como fonte da 
legitimidade do direito do Estado, tornou-se o expoente furídico do 
Século XX no mundo ocidental, a perito de o Presidente dos EEUU, 
Jimmy Carter; desfraldar como sua essa bandeira que é brasileira, na 
alma e na tradição nossa e na verdade, está na teoria de Ráo; a 
prevalência do direito subjetívo sobre o direito normativista, quando 

diz que este dev~ ser editado em função daquele, que a lei e Estado 
devem visar a felicidade do homem considerado individualmente ou 
na coletividade; e que, segundo suas próprias palavras, .. não havere 
democracia sem a declaração dos direitos humanos invioláveis", 

É este_o gra':!de brasileiro que a Casa reverencia nesta tarde. 

Assim, Srs. Senadores, consubstanciando um sentimento que é 
nacional, uma saudade que ê de todos, a· maior homenagem que 
podíamos prestar à famflia do Professor Vicente Ráo é dizer que essa 
grande árvore que tombou naquela casa não tombou daquela casa, 
tombou dentro do coração e do próprio P~ís, q~e é o Brasil. 

Assim, termino essas palavras, reverenciando, em nome do 
Senado, a sua grande memória. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindosó) - Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador Franco Montara, que falará pelo Movimento 
Democrático Brasileiro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Em nome da 
Minoria pronuncia o seguinte discurso.)- Exm9 Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Srs. representantes da famflia de Vicente Ráo, e a sua 
ilustre viúva: 

Com inteira justiça, vem a Nação celebrando a memórí3. do 
Professor Vicente Ráo desde o seu falecimento ocorrido em janeiro 
deste ano. 

Foram unânimes os elogios ao político, ao jurista, ao diplomata 
e ao estudioso dos problemas da convivência humana, por ele ade
quadamente situados tanto no plano temporal quanto no plano do 
espírito. 

Não é fácil, senhores Senadores, encontrar na grandiosa biogra
fia do professor Vicente Ráo aspectos que jâ não tenham sido anali
sados, com a ênfase e a profundeza necessárias, por representantes 
das mais diversas "Organizações de nossa comunidade que, em unís
sono com o País, quiseram render a um de nossos cidadãos rnais 
ilustres, o justo pleito de sua admiração e de seu reconhecimento. A 
figura do juriSta, do professor, do político, do diplomata têm sido 
profundamente analisadas. 

Pensei, por isso, em complementação aos pronunciamentos já 
havidos, e aos quais se adiciona a magnífica oração que acaba de ser 
feita pelo Senador José Sarney, pensei- repito- focalizar os m~ri
tos de Vicente Ráo como filosófo das ciências sociais, como defensor 
do Estado de Direito e propugnador de um sistema jurídico autenti
camente nacional. 

O Filosófo do Direito 

Não é segredo que o jurista Vicente Ráo, já consagrado por sua 
atuação universitária na tradicional Faculdade de Direít:O do Largo 
de São Francísco, matriculou-se na recém-organizada Faculdade de 
Filosofia e Letras de São Bento, então agregada à Universidade de 
Louvain, na Bélgica, tendo sido nela laureado com magno louvor, 
magna cwn laudae. O catedrático de Direito Civil e de Teoria Geral 
do Estado, professor emêrito da Faculdade de Direito de São Paulo, 
e que chegou a conquistar o título de professor Honoris Causa pela 
Faculdade de Direito de Nancy na França, foi, numa atitude de 
admirável seriedade intelectual, sistematizar e aprofundar seus co
nhecimentos filosóficos numa escola inspirada nas mais elevadas fon
tes do humanismo cristão. 

Essa escola de filosofia, Faculdade de São Bento, de que tenho a 
honrã de ser ex-aluno, deve ser lembrada como a origem mais visível 
dos pronunciamentos do Professor Vicente Râo em reiterado favor 
do cultivo dos princípios fundamentais do Direito por ele apresenta
dos, com sóltdo apoio na filosofia, como a base mais segura de uma 
atuação jurídica conseqUente. São palavras suas: .. Considerando-se 
o Direito tal qual se deve considerar, isto é, como ciência, seu estudo 
e sua aplicação não podem dispensar o conhecimento, nem a cons
tante invocação dos princípios gerais". E acrescenta: "Diria inethor 
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se dissesse que necessário se faz restaurar o significado, o alcance e a 
força dos princípios gerais, ora ame-açados, senão de destruição, pelo 
menos de esquecimento", 

Nessa obra- "O Direito e a: Vida dos Direitos"- considerada 
pela ilustre professora Esther de Figueiredo Ferraz, em seu brilhante 
discurso no Co-:~selho Federal de Educação, como .. o livro de sua 
existência", Vicente Ráo salienta o papel da sociologia como ciência 
que fornece "o método de investigação dos fatos sociais", mas, lem
bra que ela não pode transformar "o que é" no que "deve ser", trans
mudando-se Hem ciênciá ética e normativa que ao iil.vildir o campo 
do Direito pretenda fazer da ciência jurídica simples capítulo da so
ciologia geral". 

Chamando a atenção dos juristas para o riscos de um "iffiperia
lismo sociológico'\ lembra ser cabível que o investigador "não pro
clame outro resultado senão o colhido em suas investigações", mas 
conclui salientando com veemência que, em nome da objetividade 
cientifica, não se pode .. impedir o pronunciamento do jurista em de
fesa dos princípios fundamentais extraídos da natureza humana, pela 
razão, como normas de conduta social". 

Com base em tais fundamentos, ele fulmina "aquela conceitua
ção de Direito que relega o homem a um plano secUndário, como St> 

possível fosse criar-se uma coletividade próspera e feliz formada per 
criaturas infelizes e miseráveis, despidas de seus mais elementares di
reitos, sem os quais a própria dignidade da vida perece". 

Assim, como ex-Ministro de Estado, Presideilte da Comissão Ju
rídica Interamericana a partir de 1967; Delegado brasileiro na ONU 
por duas vezes; Presidente do Conselho do Instituto dos Advógados 
de São Paulo; membro titular do Instituto Luso Americano de DireiM 
to Internacional; professor de direito civil da FacUldade de Direito 
da Universidade de São Paulo; político de atuação marcante, que vi
veu inclusive como exilado em virtude de sua participação proemi
nente na Revolução Constitucionalista de 1932, Vicente Ráo sabia siM 
tuar todo seu imenso saber jurídico, político e social num contexto fiM 
losófico alicerçado em sólidos fundamentos humanistas. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Ouço V. Ex• 
com prazer. 

O Sr. Benjamim Farab (MDB - RJ) -Já que V. Ex• estâ 
fazendo uma referência à atuação política do grande mestre que foi 
Vicente Ráo, quero deixar bem claro, bem patente, no seu brilhante 
discurso, que Vicente Ráo pertencia ao Ministério do saudoso PresiM 
dente Getúlio Vargas, ocupando a Pasta da Justiça. E, por ocasião 
do lançamento da candidatura de Armando Sales de Oliveira, Vicen
te Ráo, num gesto de coragem- e frise-se que a -corageni é a melhor 
virtude do homem público, o político bom é o que tem coragem, o 
mau político ê: o que escamotéia, é o que finge, é o gue mente, é o que 
trai, mas o homem que toma atitudes corajosas, este é que é o políti
co que merece respeito e a gratidão do seu povo - num gesto de 
coragem, ele abandona o Ministério e vai alíar-se ao seu amigo, seu 
ex-companheiro da Revolução de 1932, que: era Armando Sales de 
Oliveira. Mas 'o Dr. Getúlio -vargas, homem de coração aberto, sem 
ódio e·sem vingança, quando retornou ao Governo, em 1951, sempre 
naquele mesmo estilo, procurando pesquisar em toda a parte o que 
havia de melhor na inteligência e na cultura dos brasileiros e sempre 
preocupado em ter um grande Ministério, foi buscar ViCente Ráo 
pará compô r o seu gabinete. Ele, então, entregou-lhe uma das pastas 
mais importarité, o Ministério das Relações Exteriores. Queria frisar 
este fato pari demonstrar duas coisas, primeiro a coragem desse 
grande homem de cultura que a Casa hoje homenageia e também a 
disposição sempre patente em Getúlio Vargas de recrutar entre os 
brasileiros o que havia de melhor em matéria de cultura, de inteligên
cia e de caráter. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB ,..- SP) - Agradeço a 
contribuição de V. Ex•, que lembra, com grande oportunidade, a 

colaboração que a inteligéncia de Vicente Râo deu ao Governo brasi
leiro. 

Em duas oportunidades, ele exerceu Ministérios no Brasíl, -logo 
depo1s da promulgação da ConstitUíção de 1934, no Ministêrio da 
J ustica. iniciando processo de reordenamento democrático do País e 
no segundo Governo constitucional de Getúlio Vargas, quando exer
ceu o Ministério das Relações Exteriores, a imensa contribuição .de 
Vicente Ráo à vida pública brasileira. 

:b preciso lembrar que Vicente Ráo foi um atento e brilhante 
defensor do Estado de Direito. 

Não é menos notável, na biografia do jurista que hoje merece a 
homenagem do Senado da República seu empenho em defender o 
Estado de Direito, Na introdução que, em 1952, redigiu para seu cita
do livro- "O Direito e a Vida dos Direitos" -a sua grande obra, a 
obra da sua existência, como dizia a Proft Ester Ferraz - Vicente 
Râo invocava, com a pertinâcia de sempre, a prevalência dos princí
pios de direito, sublinhando a necessidade de recordar tais princípios 
sempre que .. múltiplos e graves fatores operam no sentido de sustar 
o curso normal de seu desenvolvimento e procuram destruir, de 
ponta a ponta, toda a ordem jurfdica que caracteriza a civilização 
contemporânea". E lembra, a propósito, o seguinte episódio contado 
por T olstói: 

"Era este celebrado autor russo _oficial do ex.êrcito 
quando, em uma marcha, viu um de seus colegas bater em 
um soldado que se afastara da fúeira. Não tem v~rgonhl;l em 
tratar por este modo um seu semelhante? Você nunca leu os 
Evangelhos?- perguntou Tolstói ao seu colega, que logo lhe 
respondeu: E você, nunca leu os regulamentos militares?" 

Todos quantos quiserem regular o material. o temporal, pelo 
espiritual, pelos valores humanos, sempre receberão esta resposta, 
diz Vicente Ráo, acrescentando que, 

"apesar disto, é de suma importância a existência de 
homens que se disponham a correr este rísco". 

E conclui corajosamente: "Esta crítica, este grito de alarM 
me que abrange todas as elites intelectuais, hoje não exclui os 
juristas amedrontados pela acusação de não serem suficiente
mente objetivistas, dominados pelo pavor de parecerem 
retrógrados ou reacionâriOs, pOr invocarem os Evangelhos 
em lugar dos regulamentos militares, mesmo ao dissertarem 
sobre o Direito". 

No esforço constante de reconceituar o_ Dil::eito. o Profess_or Vi
cente Ráo preveniu explicitamente seus discípulos e seus leitores 
contra "aquela conceituação que relega o homem a um plano 
secundário" como se fosse possível esquecer na vida do direito os 
valores humanos que constit_uem a sua razão de ser. Corajosamente 
afirmava importar traição o .. indiferentismo do jurista" em face da 
"profunda transformação social que atinge, como não poderia deixar 
de atingir,o Direito", E conclui peremptoriamente "se admitirmos 
um poder total do Estado, não há mais falar-se em novidade, porque 
o conCeito de totalidade envolve o de identidade de todos os_sistemas 
que praticaram e praticam o absolutismO", E esta Õrientação de • 
extrair das transformações sociais "as regras disciplinadoras das 
novas necessidades, sem sacrifício da liberdade, da dignidade, da 
personalidade do ser humano'', deita raízes no passado mais remoto 
de sua atuação como homem do direito. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço com pra
zer o aparte de V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• fez referência 
a uma passagem envolvendo a obediência a regulamentos militares, 
Quando V. Ex• focalizava esse episódio minha atenção se voltou pa
ra o aparte do nobre Senador Benjamim Farah, que realçou duas pas
sagens da vida de Vicente Râo; uma, refletindo a sua participação 
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revolucionária em São Paulo e, outra, a sua vigorosa participação no 
regime constitucional do saudoso Presidente Getúlio Vargas. Com 
esse conceito, nota-se perfeitamente que o militar e o civil, vale dizer 
a ação de um e a de outro, podem se conciliar a serviço do Pafs e do 
Direito. 

O SR. FRANCO MONTORO (MOB- SP)- Agradeço a co
laboração de V. Ex.f, mas, a passagem a que me referia, em que 
Vicente Rão lembra os regulamentos militares, ele não os invalida, 
ele apenas lembra que o regulamento existe para o homem e não o 
homem para o regulamento. Esta é a grande lição que quis reafirmar, 
porque ela marca bem a altitude humanista e filosófica ein que Vicen~ 
te Ráo colocava os problemas do Direito e da vida pública. 

De fato, ao homenageã-lo em sessão plen~ria do Tribunal de 
Justiça de São Pauto, seu ex-aluno, o Desembargador Flávio Torres 
lembrou que, na época de sua colação de grau, um dos irttegrantes da 
turma não pôde comparecer "por ter sido preso arbitrariamente, 
percorrendo as enxovias do País até ser jogado no Uruguai". Tanto 
bastou, salienta o desembargador, para que Vicente Ráo, em telegra
ma ao Ministro da Justiça defendesse, com firmeza e desassombro, a 
líberdade do colega oprimido. 

Essas considerações nos permitem acentuar o perfil de Vicente 
Râo como homem de formação jurídica e filosófica, que nela buscaM 
va inspiração para defender o homem,'"'criatura dotada de corpo e 
alma", como dizia, através da afirmação lúcida e corajosa da impor
tância fundamental do Estado de Direito, único clima no qual pode a 
dignidade humana deixar o limite acanhado das manifestações retóri
cas, para assumir seu verdadeiro papel na convivência "inter-humana. 

Mas, Vicente Râo foi também um crítico do colonialismo cultu
ral. Não podemos encerrar esse trabalho, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, sem, antes, focalizar, na figura do homenageado de hoje, o 
crítico do colonialismo cultural no campo do Direito. 

Saulo Ramos, ilustre companheiro de escritóriõ do Professor Vi
cente Râo, lembra que este nunca deixou de ser .. lúcido estudioso 
das convulsões políticas e sociais da humanidade atual'' e do nosso 
Brasil. Para Vicente Râo, de fato os códigos nunca foram a muralha 
chinesa das normas que eles encerram. Ao contrário, o Direito para 
ele sempre foi uma realidade tão dinâmica quanto a própria vida so
cial. As ciências Jurídicas, neste contexto, surgem vinculadas a uma 
sociedade concreta e determinada e não a uma vaga "sociedade ci
vil", conceito·que apenas serve, muitas vezes, pã"ra desviar a atenção 
dos estudiosos das peculiaridades reais da sociedade em que vivemos. 

~inegável que a marcha de nossa legislação acompanha, em li
nhas gerais, a evolução do Direito estrangeiro. Entretanto, nesse 
processo, muitas vezes introduzimos em nossas leis institutos que 
não correspondem à nossa realidade e a nossos verdadeiros interes
ses. Como diz Odilon da Cos.ta Manso: "Esse equívoco de acertar
mos os ponteiros do nosso relógio político aos mostradores de Lon
dres, Paris ou Washington, sem atentar para a grande diferença de 
horário dos respectivos meridianos sociais, tem-nos conduzido a gra
ves crises, abalos e retrocessos ( ... }. Esta ânsia de copiar o que é 
alheio, levando-nos à instabilidade, à ilusão, e ao artificialismo, tem 
sido severamente criticada. 

- E Vicente Rão foi um dos que fez com maior profundidade 
essa crítica. 

A Constituição Brasileira de 1824 é um Primeiro exemplo. 
Elaborada por um Conselho de Estado composto de juristas e esta
distas ilustres, retrata a profunda influência das idéias e instituições 
defendidas pela Revolução Francesa, e no caso brasileiro, particular
mente, pelo publicista francês Benjamim Constant. Constituíção sem 
dúvida admirável, mas reconhecidamente inadequada àS condições 
do Brasil. 

Proclamada a República, a Constituição de 1891 trouxe j:lãia o 
Brasil o modelo do Federalismo Presidencialista norte-americano. 
Mas este transplante, desde a inadequada cópia na própria deno
minação do País- "Estados Unidos" do Brasil - até o artificialis
mo de outorgar competência aos Estados para elaborar seu próp-rio 
Código de Processo, não correspondiã à nossa reifidade histórica. 

Durante mais de meio sêculo, no ImPério- queixa-se Oliveira:· 
Viana - levamos a procurar "fazer como os ingleses". Hã cerca de 
quarenta anos, na República, estamos a procurar "fazer como os 
americanos". 

Essa linha critica do colonialismo cultural, dos institutos jurí
dicos transplantados e das imitações inadequadas à realidade nacio
nal, está presente na obra de Vicente Râo. 

Em mais d~ um<!- oportunidade o mestre advertiu a comunidade 
jurídica para a necessidade de uma redução sociológica do Direito, a. 
fim de adaptá-lo às nossas características de sociedade em desenvolvi
mento. Nesse sentido é oportuno lembrar que, ao tomar posse do 
cargo de Professor Catedrático de Direito Civil, na Faculdade de 
Direito de São Paulo, Vicente Rão, então com 35 anos, em 3()..5-27, 
apresentou um notável trabalho sobre a "Nacionalização do 
Direito", em que faz críticas acerbas à aplicação, no Brasil, durante 
95 anos após nossa independência, de leis herdadas do período colo
nial. 

Srs. Senadores: 
Não podemos esquecer que o filósofo, o jurista, o crítiCO do Qi

reito, que o senado hoje homenageia, foi também político militante: 
membro do Partido Democrático, integrou o chamado Governo 
Paulista dos 40 dias, logo após a Revolução de 1930; participou, em 
seguida, da Revolução ConstitucionaJisf.a de 1932 e pagou no exílio o 
preço da rebeldia. Promulgada a Constituição de 1934, foi convo
cado para o Ministério da Justiça, onde promoveu a instalação da 
Justiça Eleitoral no Brasil e as medidas necessárias à reposição do 
País na ordem democrática. Deixou o Ministério em janeiro de 1937 
e retornou à sua cadeira na Faculdade de Direito. Mas foi afastado 
em dezembro de 1938, com base no famoso art. 177 da Carta de 
1937, juntamente com Waldemar Ferrei-ra, Sampaio Dorla, Júlio de 
Mesquita e outros brasileiros ilustres. Em 1950, já reconduzido à sua 
cátedra, é designado Delegado Brasileiro à Assembléia da ONU, 
pelas mãos de Raul Fernandes. Em 1953, é convocado para o posto 
de Ministro das Relações Exteriores, no segundo Governo Constitu
cional de Getúlio Vargas. A partir de 1960 foi Delegado do Brasil na 
Comissão Jurídica Interamericana e ocupou com eXtraordinário bri
lho a Presidência desse órgão de 1969 atêc 1973. 

Da sua atuação nesse posto, nos deu uma amostra bilhante a 
exposição do Senador José Sarney, que retratou a contribuição 
fundamental de Vicente Ráo para que o Brasil pudesse conquistar 
uma de suas reivindicações mais importantes: a extensão da área 
territorial dos seus mares até 200 milhas. 

Vicente Ráo foi, acima de tudo, um estudioso e batalhador do 
Direito, do Direito vivo, presente nas lutas de cada dia, e não do 
Direito abstrato e frio dos sistemas teóricos. "Considero o direito 
aplicado como a própria Ciência do Direito-em ação", é a lição do 
Mestre, que sabia iluminar, entretanto, a prática com â claridade dos 
princípios. O conhecimento dos princípios gerais do Direito é o que 
distingue o jurista do rábula. Iluminado pelos princípios, que 
dominava com sua inteligência privilegiada, Vicente Rão realizou 
uma obra que só a História poderá avaliar devidamente. 

A essa vida, dedicada ao Direito, à Justiça e à Democracia, o 
Senado Federal rende hoje a homenagem de gratidão do pov() 
brasileiro. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência do Sena
do se associa às homenagens de saudade, na proclamação de méritos, 
que acabam de ser tributadas ao Prof~sor Vicente Râo. 

O jurista excelso colocou o Direito a serviço da sociedade e a 
serviço da Patria, pontificou na cátedra e nos organismos jurídicos _ 
internacionais, redefinindo inStitUtos, revalorizando princípios, 
uníversalíz'ando valores, dentro da concepção de um humanismo 
jurfdico·que orientou e fecundou sua extraordinária obra. 

O Senado Federal, nesta sessão especial, recolhe comovidamen
te o sentir mais puro da Nação, pela perda desse filho eminentíssimo, 
para inscrever nos setJ.s Anais, perpetuando a memória do jurista e 
do político, o reconhe~~:imento da perenidade de uma obra de proje-
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ção universal que, enriquecendo o saber jurídico, engrandece a 
Pátria, e enaltece a Ainêrica. (Muitç bem! Palmas.) 

O SR. PRESJDENTE (José Lindo.~o)- O Sr. 111-Secretário vai 
procedei' à leitura do Ex-pediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO E CULTURA 

N9 269/78, de 25 do corrente, encaminhando informações da
ql,lele Ministério a respeifo do Projeto .de Lei do Senado n9 2_2, de 
t977, do Senhor Senador Luiz Viana, que suprime o artigo 93 e o pa
rág~afo único 'da Lei ril' S.988;de 14 de dezembro de 1973. 

OFlCIOS 
Do Sr .. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 

revisDodo Senado aut6grafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 27, DE 1978 
(n" 423-C/75, na Casa de origem) 

Estabelece prazo de garantia, por quilometragem, para 
veículos automotores fabricados no País. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'<' A todo veículo automotor fabricado no País, será. asse> 
gOrada uma garantia mínima de doze meses de uso ou vin~e _mil qll;ilô-. 
mCtros rodados, prevalecendo o que ocon:er em primeiro lugar após 
a sua aquisição. 

§ l9 Ao usuário do veículo serâ'concedída revisão gratuita, pe
la fâbric(!. ou sel.J.s concessionârios, aos mil, cinco mil, dez mil, quinze 
mi(e vinte mil-quilômetros rodados. 

§ 29 A mão-de-obra e peças substituídas nas revisões constan
tes do parágrafo ~nterior correr~o por conta do fabricante. 

§ 3'<' Exclu,i-se da exigência desta lei ,a substituição de pneu~ e 
câmaras de ar .. 

Art. 29 Para salvaguarda de seus direitos, os fabricantes lacra
rão o :velocímetro e acessórios com selo de segurança inviolável. 

· Parágrafo úniCo._ A violação do selo fará cessar a responsabili
dade quanto á garantia. 

Art. 39 O Ministêrio da Indústria e do Comêrcio indicará o ór
gão responsável pela fiscalização desta lei. 

Art:. 4'<' . O Poder Executivo regulamentarâ esta lei no prazo de 
noventa dias. 

Art. 5'<' Esta lei entrará: em vigor na data da sua publicação. 
Art. 6'<' Revogam-se.as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Transpor.tes, ComUilicaÇões e Obras Pú
blicas e de Economia.) 

PRO./ETO DE LEI DA CÂMARA N• 28, DE 1978 
(n"' 4.136-B/77, na Casa de origeM) 

(De iniciativã do Senhor Presidente da República) 

Concede ao Distrito Federal isenção do pagamento de cus-
tas e emolumentoS relativos d prática de quaisquer atos, pelos 
Ofícios e Cart6rios de Registro de Imóveis, de Regi?tro de Títu· 
los e Doc~entos. e de Notas, situados dentro de seus limites 
territoriais. 

O Congresso Nacional decr:ta: 
Art. 19 ~concedida isenção ao Distrito Federal do pagamen

to de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios dC Registro de 
Imóveis situados no Distrito Federal, com relação às transcrições, in
crições, averbações e fornecimento de certidões, quanto aos imóveis 
de sUa propriedade ou de seu interesse, ou que por ele venham a ser 
adquiridos. · · 

Art. 29 :b concedida, igualmente, isenção ao Distrito Federal 
do pagamento de custas e emolumentos quanto às transcrições, aver
bações e fornecimento de certidões pelos Ofícios e Cartórios de Re...
gistro de Títulos e Documentos, bem como quanto ao fornecimento 
de certidões de escrituras pelos Cartórios de Notas. 

Art. 39 Esta lei c;ntrarâ em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N' 345, DE 1977 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituíção, tenho a honra de subme

ter à elevada deliberação de Vossas EXcelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Governador do Dístrito Fedei-a!, o 
anexo projeto de lei que .. concede ao Distrito Federal isenção do 
pagameÍlto de custas e emolumentos relativos à prática de quaisquer 
ato-s, pelos Oficios e Cartórios de Registro de Imóveis, de Registro de 
Títulos e Documentos e de Notas, situados dentro de seus limites 
territoriais". 

BrasHia, 19 de setembro de 1977.- Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 20/77-GAG, DE 26 DE 
AGOSTO DE 1977, 

DO SENHOR GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Ernesto Geisel 
Presidente da República Federativa do Brasil 

Excelentfssimo Senhor Presidente da República: 

Em decorrência da Lei n~ 2.874, de 19 de setembro de 1956, que 
disPõe sobre a mudança da Capital Federal, foi criada a Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP, cabendo
lhe, na forma do inciso II, do art. 10 daquela Lei, a propriedade de 
toda a área dD Distrito Federal, excluídas as áreas reservadas ao uso 
comum de t9dos e ao uso especial da União,,e de acordo com o art. 
17, a Cxecução dos serviços, obras e construções necessárias à instala
ção da futura Capital, independente de qualquer idenização. 

Com o advento dà Lei n9 5.861, de 12 de dezembro de 1972, 
criando a Companhia Imobiliária de Brasnia - TERRACAP, POr 
desmembramento do patrim6nia; da NOVACAP, foi a propriedad~ 
da ârea acima citada transferida para a nova Companhia, de acurdo 
com o§ 19, do art. 29, dessa Lei, que estabelece, ainda, em seu art._3'<',' 
inciso VII. 

"Art. 3'<' São ,comuns à NOVACAP e à TERRACAP as 
seguintes disposições: 

VII -encargo de doar à União e ao Distrito Federal os 
terrenos necessáriOs a seus serviços na ârea referida na alínea 
anterior." 

ESs-as doações, que se vêm realizando desde os primórdios da 
construção de Brasília, se concretizam mediante transcrição do 
respectivo título de transferência no livro próprio do Cart6rio de 
Registro de Imóveis (Código Civil, art. 530, I, e Decreto-lei n'<' 1.000, 
de 21 de outubro de 1969, art. 224, IX). · 

No âmbito da União, essas transferências vêm sç process3l}do 
normalmente, com respaldo no Decreto-lei n'<' 710, de 17 de setem
bro de 1938, que reoig<lnizou a Diretoria do Domfnio da União, 
concedendo isenção de ônus para a Fazenda, em relação, às certidões 
de escritura ex. traídas pelos Tabcliáes e pela transcrição dos títulos de 
propriedade da União no Registro de Imóveis, legislação essa 
ratificada e atualizada recentemente em 13 de abril último, através 
do Decreto-lei n9 1.537, de 13 de abril de 1977, que estabelece: 

.. Art. !9 1:: isenta a União do pagamento de Cllstas e emolumen
tos aos OfíciOs e Cartórios de Registro de Imóveis, com relação às 
transcrições, inscrições, averbações e fornecimento de certidões 
relativas a quaisquer imóveis de sua propriedade ou de seu interesse, 
ou que por ela venham a ser adquiridos: 



1738 Sexta-feira 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çio 11) Abrlldel978 

Art. 211 ~isenta a União, igualmente, do pagamento -de custas e 
-emolumentos quanto às- transcrições, averbaÇÕeS' e· forpee:imenta ·de 
certidões pelos Ofícios e Cartóiios de Registro de Títulos e 
Documentos, bem como quanto ao fornecimento de certidões de 
escrituras pelos Cartórios de Notas. 

Art. 3~' A isenção de que tratam os artigos anteriores estende~se 
à prática dos mesmos atos, relativamente a imóveis vinculados ao 
Fundo Rotativo Habitacional de Brasília- FRHB," 

Assifij, a inteção de isentar de qualquer indenização ou ónus as 
transferências dos imóveis necessários à instahlção da futura Capital 
que norteou os legisladores, quer por ocasião da criação da 
NOVACAP, em 1956, quer quando do desmembramento desta, em 
1972, para constituição da TERRACAP, tornou~se efetiva para a 
União, o mesmo não acontecendo para o Distrito Federal, não 
contemplado nos Decretos~leis n9s V,IO, de 17 de setembro de 1938, e 
1.537, de 13 de abril de 1977. 

No âmbito deste Governo, apenas 48 imóveis foram incorpora~ 
dos ao patrimônio do Distrito Federal, existindo atualmente outros 
1.239 aguardando essa providência. Ante o elevado e crescente núme
ro dos imóveis a serem transferidos, preocupa-se este Governo com o 
vulto das despesas de custas e emolumentos para o registro das 
respectivas escrituras, além da natural morosidade de seu proces~ 
sarnento, acarretada pela exigUidade dos recursos orçamentários 
consignados, sempre insuficientes para atender a- taiS despesas. 
retardando a tramitação dos processos que aguardam, de ano para 
ano, a disponibilidade de recursos para o pagamento dessas despesas. 

Atendendo recomendação do seu Egrégio Tribunal de Contas, 
pleiteia o Distrito Federal, relativamente aos cartórios situados 
dentro de seus limites, isenção semelhante à concedida à União pelo 
recente Decreto~lei n9 1.53'7, de 13 de abril último, medida 
perfeitamente constitp.cional, dependendo, ãpenas, de autorização 
legislativa. 

Por se tratar de matéria que se insere na esfera da Ofjiani:Zição 
, JudiCiária, uma vez CJ.ue relacionada com os Cartórios de Registro de 
Iffióveis previstos na Lef de-Registras Públicos e criados.(no Distrito 
Federal) pela Lei de Organização Judiciária, compete à União, salvo 
melhor juízo, legislar sobre a isenção de emolumentos por atos 
praticados por titulares daqueles cartórios, não se enquadrando a 
medida pleiteada na exceção estabelecida. pel~ § 19 do art. 17, da 
Constituição Federal, que outorga ao Senado Federal competência 
para legislar para o Distrito federal sobre a matéria tributária, 
orçamentária, serviços públicos e pessoal de sua administraçãO. 

Justificada' a iniciativa, tenho a honra de submeter a Vossa 
Excelência, para apreciação do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 89, XVII, letras e e t, da Emenda Constitucional n~' I, o incluso 
anteprojeto de lei, que isenta o Distrito F"edera] ·do pagamento de 
custas e emolumentos relativos à prática de quaisquer atos, pelos 
Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e 
Documentos e de Notas, dentro dos limites do Distrito Federal, 
q11anto aos imóveis de-Sua-prOpriedade ou de seu interesse. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protestos de 
minha maior estima e profundo respeito. - Elmo Serejo Farias, 
Governador. 

(Às Comissões do Distrito Federal e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regi~ 
mento Interno, determinou o arquivamento do Projéto de Lei do Se~ 
nado n~' 162, de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que s'im~ 
plifica exigências para -habilitação ao exame de motorista, por ter 
recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que 
foi distribuído. -

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, projetas 
de lei que serão lidos pelo Sr. J9~Secretârio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 78, DE 1978 

"Manda converter em dias de servi~;o as horas de trabalho 
extraordinário, para os fins da previdência social." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l~' As horas de trabalho extraordinário serão convertidas 

em dias de serviço para os efeitos dos benefícios da previdêricfa so~ 
cial. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

De modo geral, os benefícios previdenciârios de prestação conti~ 
nuada têm o seu valor fixado em função do tempo de serviço do segu~ 
rado, que é contado em anos, haja ou n~o aquele trabalho extraordi
nariamente. 

b evidente, porém, que 'Os segurados que prestam trabalho 
extraordinário realizam maior tempo de serviço ao fim de cada ano. 
Isto não deveria ser desconsiderado pela legislação de previdência 
social. 

Sala das Sessões, 27 de abril de 1978- Nelson Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Social.) 

PRO,JETO DE LEI DO SENADO No 79, DE 1978 

Fixa condi~;ões para a admissão de novos servidores pela 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

O Corigresso Nacional decreta: 
Art. 1~' A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos só 

poderá admitir novos servidores para cargos em que disponha de 
funcionários em regime de disponibilidade quando houver reintegra~ 
do estes últimos no exercício das respectivas funções. 

Art. 29 Os funcionários reintegrados na forma do artigo preCC
dente, seja qual for o regime jurídico a eles aplicável, farão jus à 
mesma remuneração, direitos e vantagens dos servidores admitidos 
para f1.1nção equivalente sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Quando o Departamento dos Correios e Telégrafos fái""trans
formado em Empresa Pública, os funcionários da antiga aut_arqui3, 
regidos por estatuto próprio, tiveram- a oportunidade de optar pelo 
sistema da legislação trabalhista. Entretanto, tomados de perplexi~ 
dade pelas profundas alterações introduzidas na vida funcional da 
entidade e receosos quanto às futuras conseqUências, poucos foram
os que se aventuraram a mudar de regime legal. A empresa, por seu 
turno, passou a recrutar um grande número de servidores, ~ob o re
gime da CLT, com salários substancialmente superiores, colocando 
os antigos funcionários em regime de disponibilidade. 

A situação vem se agravando com o correr dos anos já que 
parece_ existir uma certa prevenÇão contra os funcionários que se 
recusaram a optar pelo sistema da legislação trabalhista. Temos notí~ 
cias, pór exemplo, de trabalhadores que ocupavam o cargo de 
carteiro sendo hoje obrigados a aceitar a função de Auxiliar de Porta~ 
ria, inclusive com redução saiarial, para poder continuar no efetivÓ 
exercício da funt;ão. 

Acreditamos que a política adotada pela EBCT, no ciue diz 
respeito a estes funcionários, estâ a merecer Pronta correção. Em 
primeiro lugar, e no interesse do próprio serviço, somos de opinião 
que a empresa não pode ~em deve desprezar a valiosa contribuição 
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que os seus antigos, leais e experientes funcionários podem dis~ 

pensar. Em segundo lugar, por uma questão de ordem económica, 
não no~ parece sensato que uma entidade da administração indireta 
passe a contratar empregados quando dispõe de um grande contin
gente humano que se encontra em disponibilidade remunerada, 
onerando assim desnecessariamente a folha de pagamento do órgão. 
Em terceiro e último lugar, por uma questão de justiça _social enten
demos que deve ser oferecida uma oportunidade de trabalho, com 
remuneração digna, a tantos quantos desejem participar--8-Hv"amente 
do processo produtivo. 

Aprovando a presente medida estarâ o Congresso Nacional 
contribuindo para o restabelecimento da paz, harmonia e justiça no 
âmbito de uma numerosa categoria de trabalhadores. 

Sala das Sessões, 27 de abril de 1978- Vasconcelos Torres. 

(Às ComiSsões de Constituição e Justiça e de Serviço 
Público Civil) -

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Os projetas que aca~ 
bam de ser lidos serão pub!icados e remetidos às comissões com~ 
petentes. 

Sobre a mesa, comunicações que serão Iídas pelo Sr. l"'~Sec~etâ~ 
rio. 

São lidas as seguintes 

Do Líder da Maioria 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Petrônio Portella 
DD.'Presidente do S~nado Federal. 

Senhor Presidente 

Em 27 de abril de 1978. 

Nos termos do § 1"' do art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên
cia, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador Helvídio Nunes, pe!o nobre Sr. 
Senador Luiz Cavalcante, na CoinissãO Misúi: do Congresso Nacio
nal que darâ parecer sobre o Projeto de Lei n' 4, de 1978 (CN), que 
uautoriza a reversão, ao Município de Santarêm-, Estado O o Parâ, do 
imóvel que menciona". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. - Eurico Rezende, Líder da 
Maioria. 

Do Líder da Maioria 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Senador Petrônio Portella 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Em 27 de abril de 1978. 

A Sua E-xcelência 
Senhor Senador Petrônio Portella 
DD. Presidente do Senado Federal 

Of. no 96/78 

Senhor Presidente 

Brasília, 27 de abril de 1978. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os nomes dos 
Senhores Deputados Gastão MUller, Luiz Braz, Murilo Rezende e 
Rafael Faraco, para integrarem, em substituição aos Senhores Depu
tados Edison Bonna, Gabriel Hermes, Jorge Arbage e Ubaldo Cor
rêa. a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto 
de Lei n"' 4, de 1978 (CN), que "autOriza ã reversão, ao Município de 
Santarém, Estado do Parâ, do imóvel que menciona". 

Aproveito para renovar a Vossa Excelência os protestos de esti
ma e elevado apreço.- José Bonifácio, Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Serão feitas is substi~ 
tuições solicitadas. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Josê Guiomard - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho 
Fausto Castelo~Branco - Petrônio Portetla - Virgílio Távora -
Dinarte Mariz- Jessê Freire - Milton Cabral - Cunha Lima -
Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival 
Baptista - Luiz Viana - Hugo R.affioS - Gustavo Capanema -
Benedito Ferreira- Osires Teixeira- Mendes Canale- Saldanha 
Derzi- Accioly Filho- Leite Chaves - Mattos Leão - Otair Be~ 
cker- Daniel Krieger- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está finda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno úniCo, do Requerimento n"' 64, de 
1978, dos Senhores Senadores Eurico Rezende e Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição nos Anais do Senadó Fê:~ 
dera!, do discurso proferido pelo General João Baptista Fi
gueiredo, em 8 de abril de 1978, por ocasião da solenidade de 
encerramento da Convenção da Aliança Renovadora Nacio~ 
na I. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores· que o aprovam queiram permanecer senta~ 

dos. (Pausa) Aprovado. Serã feita a tranScrição. 

E o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada: 

"Recebo, com pleno sentimento da alta responsabilidade que 
me é cometida, a indicação da Aliança Renovadora Nacional para 

Senhor Presidente 
_____ concorrer à. eleição de Presidente da República. Em meu nome e no 

do eminente Parlamentar, administrador e homem público, Governa
dor Aureliano Chaves, escolhido para disputar a Vice-Presidência, 
agradeço a confiança em nós depositada pela egrégia Convenção 
Nacional do Partido. 

Nos termos do § 19 do art. 10 do Regimento Comum do 
CongressO Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên
cia, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador Helvídio Nunes, pelo nobre Sr. 
Senador Luiz Cavalcante, na Comissão Mista do Congresso Nacio
nal que darâ parecer sobre o Projeto de Lei Complementar n"' 7, de 
1978 (CN), que udispõe sobre a renovaçãO de eleições para Prefeito, 
Vice-Prefeito- e Vereadores, nos muD.icípios criados nos termos do 
artigo 2"' da Lei Complementar n"' 32, ·de 26 de df:zembro de 1977, e 
dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para r:enovar os protestos da mais al~ 
ta estima e distinta corisideração.- Eurico Rezende, Lfd~r da Maio-
ria. 

As palavras do ilustre Deputado Henrique Córdova, benevolen~ 
tes, apontam~ nos qualidades que acreditamos possuir, mas na justa 
medida- nunca maior- em que as possui o homem comum, Ã. ser 
necessário dar~Ihes exponencialidade, no exercício de tão altos car
gos, haveremos de recorrer ao rico manancial de amor ao homem e à 
terra e de devoção patriótica à causa pública, que em nós existe, as
sim como extravasa da alma generosa de todos os brasileiros. 

Profundamente solene é este instante de compromisso. Assumi~ 
mo~io com ponderada humildade, perante oeuse·c; povo deste Pafs. 
Na grandiosa incumbência que se nos depara, rogamos as graças do 
Senhor para que ilumine nossa pequenez; e pedimos ajuda e com~ 
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preensão a toda a Nação, convocando vontades para robustecer a 
fragilidade e compensar imperfeições de noSsa condiçã-Õ humana, 

Volto-me aqui, com saudade e gratidão, à memória de meu pai, 
Euclydes de Oliveira Figueiredo, o mais ir:itransigCnte professor de 
amor à Pátria que já tive. A ele devo o exemplo na carreira das armas 
e na vida, que ambas procurei pautar à sua imagem de cidadã_o-sol
dadn. 

Volto-me, com amizade, reconhecimento e respeito, para a figu
ra humana e digna do Presidente Emílio Garrastazu Médici. Em seu 
Governo austero e de marcante surto de progresso, o honroso exercí
cio das chefias do Gabinete Militar e da Secretaria-Geral do Conse
lho de Segurança Nacional proporcionou-me valiosa aprendizagem, 
sempre atualizada, sobre a complexa problemática brasileira. 

Volto-me, em preito de admiração, para o eminente Presidente 
Ernesto Geisel. Ter:iho a fortuna de acompanhar de perto a obra in
vulgar de Governo qUe ·verri realizando. Colho ensinamentos precio
sos de sua devoção total ao exercício do cargo. A História dirá me
lhor da competência do estadista, que sinto, em consciência, se medi
rá também pelo acerto na indicação de seu sucessor- recaísse esta, 
embora, em quem nada postulava e só a aceitou corno imperativo ao 
dever, a ser bem ou mal cumprida na medida em que testemunhar ju
dicioso proveíto das lições hauridas junto a esses três homens. 

Volto-me também para o meu Exército, onde, desde os idos de 
1929, encontrei chefes e mestres que, entre ensinamentos e exemplos 
múltiolos. souhera.m incutir no âmago ne meu ser a sólida convicção 
de que a farda Veste seres humanos e D.ão·abafa no peito, jamais, o ci
dadão. 

Volto-me para meus camaradas de armas yue vem, através dos 
anos, incentivando meus esforços, alimentando meu entusiasmo e re
levando atitudes em que o arroubo ou a emoção permitiram ao cora~ 
cão s~brepor-se à razão. 

Divisamos, hoje, o limiar de mais uma etapa de nosso processo 
rC.volucioriário, dinâmico na busca de uma estrutura polftica, econô
mica e social mais aperfeiçoada e que melhor responda aos anseios 
nacionais de paz, de justiça e de progresso. Ponderáveis setores de 
nossa sociedade opinam sobre variadas sugestões de reformas. Umas 
respondem a exepectativas utópicas, por definição irrealistas. Outras 
há que se fundamentam em concepções ultrapassadas por uma 
conjuntura, tanto interna como externa, em acelerada mutação. Ou
tras, ao contrário, buscam uma progressiva consolidação institu
cional, que dê ao Estado instrumentos e ÍrlecariisinOS -para sua des
tinação de servir ao povo, executar sua vontade e preservá-lo contra 
a·ação de minorias predatórias ou dominadores. 

Entendo que a estruturação que melhor traduz as aspirações na
cionais, inspiradas pelos valores cristãos sobre os quais se erigiu a 
sociedade brasileira, se alicerça em um Legislativo atuante, represen
tativo das várias correntes do eleitorado, constituido de figuras políti
cas que valorizam seu papel de veiculas de ligação, em duplo sentido, 
entre o povo e o Governo; num Judiciário-dinâmico, r-espeitado pela 

•isenção e peta autoridade, em todas as suas instâncias; e um Executi
vo consciente da delegação que exerce, ãgit, probo, forte política e 
administrativamente, em condições de prosseguir 'na consecução dos 
objetivos nacionais. --

Afirmo ser essa uma determinação revolucionária que acom
panhei ao nascedouro. O recurso à exceção, por imperativos conjun
turais sobretudo de segurança, não destruiu o ideãrio, de inspiração 
essencialmente democrática, que legitimou a Revolução de 31 de 
Março de 1964 e lhe assegura a continuidade. 

Corrupção e subverSão foram seus inimigOs Cofio deveriam ser 
de qualquer Governo. Mas a Revolução não se limitou a ser contra 
uma e éontra a outra; em 14 anos de acertos e tfopeços, suas realiza
ções mostram que não foi tão aCanhada e desambiciósa a diretriz que 
se traçou. Só não o vêem os miopes de paixão facciosa, os extremis
tas e.os néscios. E, agora, estamos muito nliliS-próxíriios da meta 
democrática e lá chegaremos, a confirmar que, dinâmica e nunca 
imobilista, a Revolução é, e não, apenas está. 

Com vistas ao aperfeiçoamento instituciOnal; as- fCforrp.as não 
poderiam se completar em um tempo único. A Prõgressividade lhes é. 

essencial, para que não se veja a sociedade sufocada, nem o Governo 
desil.rmado. E, pois, teremos de encontrar Ínedidas que compatibi
lizem a liberdade do indivíduo com a segurança da sociedade, mante
nham uma ir_nprensa livre, cônscia de sua responsabilidade, favore
çam Uma organização político-partidária capaz de captar tendências 
do eleitorado, estruturem uma organização sindical dando justo va~ 
lor à forca do trabalho. 

E falar em torça de trabalho é falar no potencial ativo de uma 
população de 110 milhões de brasileiros, riqueza magnífiCa aiilda 
não aproveitada em toda a sua pujança. 

Cumpre dar prosseguimento, e cada vez com maior empenho, a 
esta nossa obra revolucionária de reduzir deseqUilíbrios sociais. 

"Prometo um grande esforço para promover habilitação profisw 
sional, erradicar a desnutrição, melhorar o .nível de saúde, deixar no 
passado as dificuldades de abastecimento e zelar pelas condiçQes de 
higiene e segurança dos-milhões de trabalhadores brasileiros." 

Eis por que, na batalha ingente pelo desenvolvimento integrado 
do País, que jâ lhe traz Iaurêis de potência emergente, terá de estar 
toda a Nação voltada sempre, prioritariamente, para a valorização 
do homem, sua riqueza maior. 

Nação -e não apenas Governo. A -este cabe, por certo, criar as 
necessárias condições, mas não ê sua a responsabilidade total. 
Compete a cada um e, principalmente, aos segmentos mais organizaw 
dos da sociedade, assumir a sua parte: 

- Aos trabalhadores, pleiteando melhores condições de vida, 
mas cônscios de que só o aumento da produtividade pode ensejá-las; 

- Ao empresariado rural e urbano, dando alcance social e 
integracionista a seus investimentos; 

- Aos profissionais liberais - empregadores e associações -
.busCando o bem da comÚnidade e do indivíduo ademais da defesa de 
seus próprios interesses; 

- Aos homens de comunicação de massa, exercendo seu papel 
de veículos de cultura e de informação dentro dos padrões de verda· 
de, conveniência e moralidade; 

- Aos intelectuais, retribuindo ao privilégio que nãO alcança a 
todo:> e potencializando o investimento da Nação, pelo 
aproveitamento no aprendizado que elevará a qualidade profissiorial; 

- A educadores e mestres, contribuindo para ensino mais 
realista, profissionalizante e de conteúdo humanístico; 

- Às confissõe:> religiosas, aplicando dedicação, sabedoria e 
experiência seculares na promoção do homem, com superação do re-
curso destruidor da luta de classes; · 

- Aos funcionários póblicos, dando dimensões de ideal à 
destinação de servir à população através dos organismos do Estado; 

- Aos militares, cumprindo seu dever sem concessões à 
disciplina, à hierarquia e ao apostolado da integridade nacional. 

Se eleito, assumirei com determinação miriha parcela de 
responsabilidade, votado à valorização maior do homem brasileiro e 
à prevalência do ii:Jteresse nacional. E, no direcionamento da 
economia, não me arredarei dos caminhos que favoreçam um cres
cimento integrado e a redução dos deseqUilíbrios regionais. 

.. Entendo que direcionar a economia é atribuição intransferível 
de Governo. A mais dos setores em que o controle estatal é reconhe
cidamente essencial à segurança nacional, cabem a ele os investimen
tos pioneiros, enquanto não suscetíveis de atrair a íniciaJ-iva privada, 
transferíveis porém a esta désde que disposta a assumi-los. Cabe-lhe, 
também, a regulação do acesso, da aplicação e do retorno do capital 
externo, indispensável que é a um País em desenvolvimento, mas 
compatibilizado com o fortalecimento do capital nacionaL Cabe-lhe, 
ainda, restringir a influência do poder econômico, em particular o 
transnacional, buscando um nivelamento de forças de que resulte o 
equílíbrio social. Cabe~lhe, além de tudo isso, estimular e garã.ntir 
prevalência do regime de livre empresa." 

Encaro o direcionamento da economia com um alcance abran
gente, para que, de um lado, se oromova, com igual interesse, a mul
fípTicilção dos bens e dos serviÇos, a oferta de trãbalho e a elevação 
dos padrões de vida da c-õmunidade em seu todo, com diStribuição 
melhor da renda nacional; e, de outro lado, se combata a inflação, 
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corrosiva dos salários, aceitando-se taxas de crescimento ao alcance 
de nossas possibilidades e condicionadas às reais limítaÇOes de nosso 
balanço de pagamentos. 

DefendO atenção prioritária para o desempenho da agricultura e 
pecuária, na produção sobretudo de alimentos, em -proveito do 
consumo interno e também da exportação. 

Tais objetivos seriam inalcançáveis, sem dúvida, se adotãssemos 
um comportamento isolacionista, cego à evidência desta "aldeia glo
bal" em que vivemos. Para sua concretização, muito influirá a 
manutenção de fraterna convivência internacional, aHtU.de que presi
de, tradicionalmente, nossa politica exterior, e, esta, vejo-a 
orientada, com firmeza, no reclamo de ordenação mais justa do 
comércio e da estrutura monetária mundiàís; com inflexibilidade, na 
exigência de respeito à autodeterminação regional; com agilidade, 
para a abertura de novas fronteiras comerciais; com objetividade e 
realismo, na promoção dos interesses nacionais nos círCulos cada vez 
mais ampliados, a partir do continente americano, de nossa 
circunvizinhança política e na colaboração generosa à segurança e à 
paz internacional. Creio seja este um esboço sumário para a pfojeção 
do Brasil na comunidade dos povos, com preservação de nossa 
maneira de ser e de viver e mantido integral o território nacional. 

Senhores Convencionais: · · 
"Não pretendo esconder que revolucionária foi minha indicação 

pelo Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Geisel, ao Partido do 
qual é Presidente Honorârio, tudo se desenvolvendo ainda, dentro de 
um processo deflagrado, em 1964, pelas Forças Armadas, atendendo 
a apelo da Nação. 

Presente a responsabilidade das Forças Armadas no processo 
revolucionário, não é"lnlodesto reriaerMfhes eu minhas homenagens. 

Soldado, recebi essa indicação como uma missão a cumprir. 
Candidato, dispo agora a farda para exercer as atividades essencial
mente civis, de postulante à Suprema Magistratura e mais tarde -
confio -as de Presidente da República. E, então, Caber-meMâ dar 
continuidade a um projeto que cumpre etapas na consolidação políti
ca, económica e social do País, sem intransigências ni reformulação 
de conceitos, conquanto a tolerância não se coDJunda com 
permissividade ou esquecimento de violações à segurança do indiví
duo e da sociedade. 

A hora ê, pois, da responsabilidade dos políticos. 
~ hora de responsabilidade, maior ainda, da ARENA, Partido 

majoritârio que é e- co"iliíriuará a ser, se o espfrho partidário prevale
cer sobre as divergências pessoais e sobie interesses localistas. 
Prometo-vos meu devotamento de todas as horas. E que não se arre
feça, em nenhum de nós, a dedicação à campanha. Nem a deslustrem 
argumentos demagógicos, qu"ando ai está, para ser divulgada, toda a 
obra já realizada peta Revolução de 64. Não arrefeça a obstinação 
em perseguir nas urnas a vitói=-ia, que fonalecerá o Partido e garanti
rã se venha a dar pronta efetividade às reformas ansiosamente espera
das por um povo que quer ordem, tranqUilidade, segurança, estabi
lidade política sem estagnação nem imobilismo. Um povo que se re
nova pela predominância numérica dos-jovens, e que tem, portarito, 
os olhos postos no futuro. na descoberta de novos caminhos. 

A hora é do trabalho de todos. Desenvolvimento é, antes de 
tudo, um estado de espírito, a presidir nossos a tos mais corriqueiroS 
tanto quanto decisões de alcance vital. t desse estado _de espírito 
nacional que emanará a enei"gia de- uma sociedade que se quer 
aperfeiçoar e ordenar, sem dependência do arbítrio, dentro dos 
princípios cristãos de dignificação do homem, de igualdade de 
oportunidades, da moralidade dos costumes. 

A hora é de conciliacão e é de compreensão. sem acomodações 
subalternas mas também sem intransigências, em benefício do Brasil. 

Deus me dê energia e luzes para honrar a confiança e correspon
der às esperanças postas em mim." 

O SR. PRESID:E:NTE (Mauro Benevides) -Item 2: 

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nl' 64, de. 1974, do Senhor Senador Franco Montara, 
estabelecendo que, se o INPS não prestar assistência mêdica 

à gestante, deverâ reembolsar o segurado pelas despesas 
comprovadamente realizadas, tendo 

PARECERES, sob n~'s 463 e 810, de 1977, das 
Comissões: 

-de Reda.;ão, oferecendo a redação do vencido na 
apreciação preliminar; e 

-de Legisla.;ão Social, favorável. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a 
discussão encerrada e a votação adiada por falta de quorum. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ Hdo pelo Sr. 1~'-Secretãrio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 92, DE 1978 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c, do art. 310, 
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 
Lei do Senado n~' 64, de 1974, a fuh de ser feita na sessão de 2 de 
maio próximo. 

Sala das Sessões, 27 de abril de 1978.- Heitor Dias. 

O SR. PRESlDENTE (José Lindoso) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
sessão de 2 de maío próximo. 

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

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena
do n~' 237, de 1976, do Senhor Senador-Itamar Franco, que 
dispõe sobre o ensino obrigatório,-em todos os cursos JUrídi
cos do País, da disciplina "Direitos Humanos Fundamen
tais", tendo 

PARECERES, sob n~'s 405, 406 e 751, âe 1977, das Co
missões: 

- de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e 
juridicidade; 

-de Educação e Cultura- l~' pronunciamento: favorá
vel, com voto vencido do Senhor Senador Cattete Pinheiro e 
voto vencido, em separado, do Senhor Senador Otto 
Lehmann; 21' pronunciamento (reexame solicitado em Plená
rio): contrário, com voto vencido dos Senhores Senadores 
Evelâsio Vieira e Adalberto Sena. 

Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso, para enCa .. 
minhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar a 
votacão. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Durante a presente sessão legislativa, vínte vezes ouvimos o pre
gão da Mesa anunciando, na pauta dos trabalhos, o projeto do nosso 
ilustre colega Itamar Franco que cria a cadeira de Direitos Human:os 
nos cursos jurídicos do País. Vinte vezes ouvimos e vinte vezes vimos 
a- nobre, ilustrada e culta Bancada da ARENA, ou abandonar o 
plenãrio, ou deixar de atender ao pregão da Mesa, para não dar o seu 
voto a um projeto que cria apenas uma cadeira, ou estende um capí
tulo do Direito Constitucional, no momento em- que tanto se fala em 
Direitos Humanos, apenas se fala, porque se tem medo do seu exercí
cio. 

Sr. Presidente, a Bancada do MDB tem requerido verificação de· 
quorum, nessa oportunidade, e o quorum tem acusado a falta, o 
abandono, a deserção da Bancada da ARENA, do plenário da Casa, 
para não votar o Projeto Itamar Franco. 

Buscamos. Sr. Presidente, para justificâ-lo, a doçura dos 
Evangelhos, mas isso não comoveu a rigidez monolítica da Bancada 
da ARENA. 

Buscamos, Sr. Presidente, o preâmbulo da Constituição de 90 e 
92 da Revolução Francesa, que marcou, ·como páginas de fogo, fases 
empolgantes da História da Humanidade. Mas a nobre Bancada da 
ARENA fez ouvidos de mercador, não ouviu. 

Dissemos, Sr. PreSidente, que os bispos se preocupam e debatem 
dias e dias, nas suas sessões, pregando os Direitos Humanos Funda-
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mentais, mas a Bancada da ARENA, como se atuada por Beb!.ebu, 
foge do plenário para não atender ao pregão _da Igreja e do Evange
lho. 

Citamos, Sr. Presidente, que a Ordem dos Advogados, pisando 
firme e resoluta a soleira desgastada dos plenários em que se reúne, 
proclama, aos quatro ventos do País, que é hora de se criar a cadeira 
dos Direitos Humanos Fundamentais, mas a nobre e culta Bancada 
da ARENA, tapa os ouvidos e, com obstinação de quem não quer 
ouvir, abandona o plenário, para não atender ao pregão da Mesa. 

Os estudantes, Sr. Presidente, já se enrouqueceram de tanto gri
tar pelos Direitos Humanos, mas o eco desses gritos não chegou 
ainda, não reboou sobre a cúpula deste Plenário. E a nobre Bancada 
da ARENA não ouviu esses lamentos, esses queixumes. 

A Bancada do MDB, nessas vinte sessões, Sr. Presidente, tem 
proclamado que a criação dos Direitos Humanos é uma posição 
moral, cultural e intelectual do homem brasileiro. 

Não estamos ofendendo ninguém, mas ampliando um capítulo 
tão importante do Direito Constitu-cional, que há vários sécÚlos se 
inscreve nas Constituições libera-is do mundo - mas a nobre 
Bancada da ARENA não quer ouvir essa canÇão; tem seu coração 
fechado à persuasão dessas palavras e abandona o Plenário para, em 
fila indiana, deixar de vir atender ao pregão da Mesa. 

Sr. Presidente, não s:ibemos mais o que possa comover a nobre, 
ilustre e culta Bancada da ARENA. Aqui já reclamei certa vez, que 
um3 decisão do Plenário exigia a presença de Ruí nas sessões do 
Senado Federal. Foi por umã decisão do plenário, em uma época em 
que Senadores ílustres honravam estas Bancadas, que porfiaram que 
para cá viesse ser testemunha do que se fazia nesta Casa e do que se 
legislava. 

Mas, Sr. Presidente, nem a presença de Rui comoveu, demoveu 
e aluiu a nobre, ilustre e culta Bancada da ARENA. E tenho uma 
dúvida torturante: não sei se a presença de Rui no plenário da Casa 
nos constrangeria ou se a atuação_ e a atitude da Bancada da 
ARENA, não votando este projeto, enrubeceria o próprio bronze em 
que se cinzelou o busto no nosso fulgurante representante na liga das 
Nações. 

Não vejo mais razões por que a ARENA abandona o plenário 
para não votar este projeto, numa hora em que tantos direitos 
ameaçados, tantas situações contrariadas, tantas posições 
angustiadas esperam uma decisão superior. ~nesta hora que o ho
mem público brasileiro deveria proclamar a sua independência, 
criando a Cadeira de Direitos Humanos Fundamentais. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que a nobre e culta Bancada 
da ARENA, no seu expediente, quer torpedear, talvez não seja 
propriamente o projeto do nobre Senador Itamar Franco. A nobre e 
culta Bancada da ARENA não quer votar é o que vem depois, o que 
a nobre e culta :;ancada da ARENA não quer votar, Sr. Presidente, é 
o projeto orim1rlo de Mensagem presidencial, que regula a locação 
predial urbana. Este projeto que cria a disciplina .. Direitos Humanos 
Fundamentais" tampona a tramitação normal da matéria constante 
do item 5 de nossa pauta, de iniciativa do Senhor Presidente da 
República. 

Sr. Presidente, o que a nobre e culta Bancada da ARENA quer é 
esperar pelo maná. Está esperando como no deserto aqueles foragi
dos dos tempos da fome; está esperando que o maná caia, não, do 
céu, mas do Palácio do Planalto, sob a forma de mensagem, carreado 
um novo projeto, a fim de, então, votãr a nova Lei do Inquilinato. 

Impedindo que se vote o projeto que cria a cadeíra -ãe-Oiieitos 
Humanos Fundamentais, o que, na verdade, a bancada arenista estã 
impedindo e obstruindo é que entre, na linha de decisão do Plenário 
do Senado Federal, a Lei do Inquilinato, objeto de mensagem do 
Senhor Presidente da República, regulando este angustioso pro
blema brasileiro que vem sendo adiado desde outubro do ano passa
do. Em sessão por sessão, ao pregão da Mesa, a nobre e culta 
bancada da ARENA abandona o plenário e não dá número. 

Assim, Sr. Presidente, a bancada do MDB quer votar o projeto 
de autoria do nobre Senador Itamar Franco, porquanto há, no Direi-

to Constitucional que estudamos nas Faculdades de que fomos alu
nos, capítulo vasto sobre oS Direitos Humanos, que oS noSsos profes
sores de Direito Constitucional vcTsam com consciência e maestr1a; 
Esse capítulo, que se desenrola por dois meses de aulas, queríamos 
que fosse estendido por período maior, uma carga de 60 horas, e 
com aulas práticas para visitas às Varas Criminas, em-que o aluno ia 
ver o mandado de segurança e o habeas corpus sendo exercitados. Se
riam aulas práticas que não impediriam, não obstruiriam nem ocupa
riam o tempo gasto na audiência de aulas fundamentais do Curso de 
Direito. 

Sr. Presidente, o MDB, pela vigésima vez, ergue a sua vo·z e faz 
o seu protesto. 

Ninguém vence uma batalha fugindo. Nenhum exército do mun
do venceu nada abandonando o terreno de luta. A ARENA tem fugi
do deste Plenário, tem abandonado as suas posições e a sua trinchei
ra. Não vai dâ número hoje novamente, mas , pela vigésima vez, fica 
o nosso protesto. Todos os Senadores do MDB já falaram duas ou 
três vezes sobre o assunto, mas falaremos a quarta, a quinta e a sexta 
vez, até que caia o maná, que não vem do céu, mas do Palácio do Pla
nalto. 

Depois da escolha dos Governadores, depois da indicação dos 
biônicos, depois da indicação dos diretor, depois da homologação 
das composições político-eleitorais de todos os Estados, aí, então, o 
Senhor Presidente da República terá tempo e calma, terã tranqUilida
de bastante para remeter a mensãgem, não sobre a criação de discipli
na .. Direitos Humanos Fundamentais", e sim sobre a nova Lei do In
quilinato. Nessa ocasião, a bancada da ARENA dará seqiiência à 
pauta da nossa Ordem do Dia, apreciando o projeto do Senador Ita
mar Franco e abrindo a possibilidade de votação da nova Lei do In
quilinato. 

Fica pois, Sr. Presidente, aqui mais um protesto do MDB, em 
nome de cuja bancada, por delegação do meu Líder Gilvan Rocha, 
falo, protestando contra esta atitude obstrucionista de uma Maioria 
maciça contra uma minoria decidida. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Maufo Benevides)- Continua em vota-
ção o projeto. --

0 Sr. Heitor Dias(ARENA- BA) -Sr: Presidente, peço a pa
lavra para encaminhar a votação. 

O SR PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra, 
para encaminhar a votação, ao nobre Senador Heitor Dias. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
acabamos de ouvir a palavra fluente ét.> nobre representante õa OpoM 
sição, o Sr. Senador Dirceu Cardoso. S. Ex~ fez-se apenas repetir, 
dizendo o que já havia dito em sessões anteriores. f: possível que tamw 
bém eu me limite a respigar matéria quejã foi tratada por outros ilus
tres companheíros de bancada. 

O projeto que ora se discute, visa a criar a cadeira de Direitos 
Humanos Fundamentais. Parece, pela linguagem do ilustre represen
tante da Oposição, que esta expressão é nova, que somente agora ne
la se fala, quando, na verdade, todas as Constituições brasileiras cui
daram do assunto meticulosamente, e a que estâ em vigor não faz ex
ceção. 

Assim, é Sr. Presideilte, que o art. H:fda Constituição Federal 
regula, em 36 parãgrafos, a matéria de Direitos Humanos. E se estã 
no bojo da Constituição, o assunto é versadO na Cadeira de Direito 
Constitucional. Admitir-se a criação da Cãaeira para tanto seria su
por que os nossos mestres de Direito passam a página de Direitos 
Humanos para deles não cuídar. 

Entendo, Sr. Presidente, que o assunto é nobre, que todos nós 
devemos zelar pelo respeito aos Direitos Humanos. Não hã ninw 
guém, de formação cristã, que possa dar de ombros ao tomar conhe
cimento de qualquer negação, de qualquer infração ao cumprimento 
de tão salutar princípio. 
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O, SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam qudram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Gilvan Rocha (MOB -SE) - Sr. Presidente, r~queiro 
verificação de votação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vai .. se proceder à 
verificação requerida. Os Srs. Líderes votarãO em erimeiro lugar, 
votando em seguida os Srs. Senadores. (Pausa.) 

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES: 
Gilvan Rocha - Adalberto Sena - Amarai Peixoto -

Benjamim Farah- Evandro Carreira- Franco Montara- Hugo 
Ramos- Marcos Freire- Nelson Carneiro - Orestes Quércia -
Paulo Brossard - Roberto Saturnino - Dirceu Cardoso ---José 
Guiomard- Osires Teixeira. 

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES: 
Virgflio Távora - -HCitol- Dias - Henrique de ·La -Rocque -

Italívio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram pela 
aprovação do projeto, 15 Srs. Senadores; pela rejeição, 4 
Srs. Senadoores. Não hã quorum para deliberação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O item n9 4, em 
fase de votação, e os itens n9s 5, 6 e 7, que dependem de votação de 
requerimentos lidos em sessões anteriores, ficam adiados em virtude 
da falta de número hã pouco verificada. 

São os seguintes os itens que ficam adiados: 

-4-

Votação, em primeiro tu-rno, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 63, de 1977, do Senhor Senador Jarbas Passarinho, que aplica ao 
dirigente sindical candidato -a cargo eletivo o dJpostO no art. 14 da 
Lei n9 6.055, de 17 de junho de 1974, tendo 

PARECERES, sob n9s 1.306 a 1.308, de 1977, das Comissões: 
- de Constituição e J usti'!;a, 19 pronunciamento: pela constitu

cionalidade e juridicid"ade e, no mérito, favoràvel; 'i,9 pronuncia
mento: pela constitucionalidade e juridicidade do Su_bstitutivo da 
Comissão de Legislação Social; e - - --

-de Legislação Social, favorável nos termos dos 
Substitutivo que apresenta. 

-5-

Discussão, em turno único, -do Projeto de Lei da Câmara n"' 1, 
de 1977 (n9 2.320-A/74, na origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que regula a locação predial urbana, e dã 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n"' 777, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorãvel ao Projeto, com as Emen

das que apresenta de n"'s 1 a 12-CCJ, com voto vencido, em separa
do, do Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo da votaçãD do 
Requerimento n9 61, de 1978, de adiamento da discussão, para 
reexame da Comissão de Constituição e Justiça. 

-6-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto éle Lei do Senado 
n9 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a exi
gência do período de carência para concessão, pelo INPS, de benefí~ 
ciosÍ em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do segu
rado, tendo 

PARECERES, sob n9s 465 e466, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favOrãvel; e 
-de Legislacão Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n'~' 77, de 1978, de adiamento da discussão para 
reexame da Comissão de Legislação Social. 

-7-

Discussão, em primeiro turnO (ãPreciação prelimina"i:· d3: 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 196 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 144, de 1977, do 
Senhor Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a 
determinar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo 
civil e militar da União, e dâ outras providências, tendo 

PARECER, sob oQ 94o, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e 

injuridicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson 
Carneiro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento 
nv 59, de 1978, de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -lt;m 8: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação prelimimir âã 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n9 232, de 1977, do Senhor 
Senador Benjamim Farah, que dispõe sobre a aposentadoria 

___ especial para o Bombeiro Hidráulico e para o Eletricista do 
Grupo de Instalações Elétricas, Gâs, Hidrãulícas e Sanitã.
rias, tendo 

PARECER, sob n9 21, de 1978, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, cdm 

voto vencido dos Senhores SenaOores Accioly Filho, Leite 
Chaves, Nelson Carneiro e Cunha Lima. 

---A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 31 de março 
último, tendo a discussão adiada, a Requerimento do Senhor 
Senador Benjamim Farah, para a presente sessão. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a 

discussão, ficando sua votação adiada por falta de quorum. 

OSR. PRESJDENTE(Mauro Benevides)- Esgotada a maté
ria constante da Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro, por cessão do 
nobre Senador Curíha Lima. · 

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

A Assembléia das Nações Unidas, em sua reunião plenária de 
23 de setembro de 1977, decidiu, acolhendo proposta da Mesa, in
cluir entre os trabalhos da Terceira Comíssão debate relativo à ques
tão das pessoas de idade e dos anciões. 

Em sessões realizadas de 30 de novembro a 8 de dezembro, 
vários foram os representantes que abordaram o palpitante tema, 
que mereceu, inclusive, um valioso informe do Secretário-Geral da 
ONU. Uma importante Resolução, foi então votada, por sugestão 
dos delegados da República Federal da Alemanha, Argélia, Áustria, 
Bélgica, Bengladesh, Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Equador, Egi· 
to, Espanha, Filipinas, França, Gana, Grécia, Iran, Islândia, Itãlia, 
Líbia, Malta, Mauritânia, Marrocos, México, Nova Zelândia, Ni
carãgua, Noruega, Paquistão, Venezuela, Tunísia e Zaire. Mais tarde 
a subscreveram a Bolívia, Estados Árabes Unidos, Estados Unidos 
da América, Império Centro Africano, Kuwait, Singapura C Urpguai. 

A Terceira ComisSão recomendou reexame da Assembléia-Ge_
ral as preocupações da ONU, desde sua Resolução n~' 3.137, de 14 
de dezembro de 1971, e da Resolução n9 2.077, do Conselho 
Económico e Social, sobre a questão. -

Ao focalizar que atualmente a gente no mundo inteiro pode 
esperar uma vida mais longa e que há um maior número que chega à 
velhice, mudando, inclusive, a estrutura da população, ressalta a 
Recomendação, ao adotar emenda da delegação da Argentina, .. o 
interesse cada vez: maior que tem, tanto para as sociedades em desen
volvimento como para as sociedades desenvolvidas, a plena partici~ 
paçao das pessoas de idade na corrente principal das sociedades na
cionaís", ao tempo em que adverte sobre a necessidade de que se 
inclua os anciãos no sistema gCral de bem-estar e segurança sociais, 

. ·-··- - ·~~---'-



1744 Sexta~feira l8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Abril de 1978 

onde esses sistemas existam, e de prover às suas necessidades espe~ 
ciais de segurança, serviços e cuidados." 

Teve em conta a Terceira Comissão a conveniência de elaborar 
politicas e programas para o setor de mais idade da sociedade como 
parte importante de planos amplos de desenvolvimento económico e 
social, ressaltando o papel de sumo relevo que a Organização das 
Nações Unidas deveria desempenhar pa prestação de assistência aos 
países para a realização de seus planos relativos a pessoas de idade e 
aos anciãos. 

A Recomendação aprovada, que se estende por 7 itens, o 6ltimo 
dos quais decide incluir no trigésimo quarto período de sessões o 
tema intitulado "As pessoas de idade e os anciãos", sugere que a 
Secretaria~Geral ajude aos governos, segundo o solicitem e de con
formidade com suas prioridades nacionais, na planificação, estabe
lecimento e ampliação de programas para o setor de mais idade da 
população, dentro de seus programas globais de desenvolvimento. 
Ainda à Secretaria~Geral caberâ organizar seminârios e grupos de 
estudo sobre problemas especiais nesta esfera, em especial aqueles 
que afetem aos países em desenvolvimento. 

Da maior relevância a recomendação de que a Secretaria-Geral 
investigue a possibilidade de preservar e promover o (rutalecimento 
da cêlula familiar visando a facilitar, quando convenha, o cuidado 
das pessoas de idade e dos anciãos por suas próprias famílias. Diri
gindo~se às organizações, órgãos e programas interessadqs das 
Nações Unidas, assim como aos organismos especializados e às 
organiza·ções governamentais pertinentes, reconhecidas como enti
dades consultivas pelo Conselho Económico e Social, a Resolução 
n9 1 da Terceira Comissão propõe que se unam às Nações Unidas 
em atividades bem coordenadas para ajudar a todos os governos 
interessados, especialmente no que tange ao bem-estar, habitação, 
serviÇos sociais, saúde e proteção das pessoas de mais idade, com o 
objetivo de aumentar ao mâximo a independência econdmica e a fim 
de que mantenham uma função adequada na sociedade. 

Pela Resolução n9 2, submetida igualmente à apreciação da 
Assembléia~Geral, a 'Terceira Comissão convida a todQS os Estados a 
que comuniquem ao Secretário-Geral atê 19 de julho de 1978 suas 
opiniões sobi-e a utilidade de proclamar um Ano Internacional da V e~ 
lhice, com o propósito de chamar a atenção mundial para as graves 
questões que afetam a uma porção cada vez maior da população do 
mundo. 

Essa exposição, Srs. Senadores, era indispensável para encarecer 
a oportunidade da constituição da Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito, por mim solicitada e que já iniciou suas atividades, elegen~ 
do presidente o nobre Deputado Miro Teixeira e confiando ao ilustre 
Senador Otto Lehmann as funções de relator. Serão recolhidas infor~ 
mações sobre assunto de tal magnitude, a justificar que o Fundo das 
Nações Unidas para Atividades em Matéria de População venha a 
proporcionar assistência financeira àqueles países em desenvolvi~ 
menta, se acaso o Brasil resolver solicitar para melhorar as condições 
dos anciãos. 

Somos e ninguém o contesta, um País de jovens. Mas, igualmen
te, somos o País onde a velhice, como sinônimo de incapacidade, 
começa mais cedo. Fechando as portas de quase todos os cargos 
p6blicos e dos empregos da empresa privada aos maiores de 35 anos, 
antecipamos de muito, por dizê~lo, a idade da velhice. Por seu t_urno, 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, desentrosado do institu
to da estabilidade, dá ensejo de serem afastados empregados que 
ainda no vigor tlSico, responSâveis por encargos de família, atingem 
aquele limite, e recebem uma soma em dinheiro que logo se esgota, 
ainda mais rapidamente com o aumento constante do custo de vida. 
E o difícil é conseguir outra colocação, fugindo à instabilidade dos 
biscates e à desilusão do desemprego. Não é só. O Estado aposenta 
obrigatoriamente aos 70, e voluntariamente aos 35 ou 30 anos, os 
seus servidores. Paga-lhes, em regra, menos do que na atividade, e as 
emendas constitucionais, que pretendem a equiparação, não contam 
com a presença, nas sessões do Congresso, dos Membros da Maio
ria. Mais ainda. A recente reclassificação, que tantas e tão justas críti~ 

cas tem merecido, acabou devolvendo à classe inicial aqueles que 
haviam deixado o serviço público no topo da carreira. Numerosos 
protestos têm sido feito sem ressonância no GovernO, dentro e fora 
do Parlamento, enquanto os prejudicados começam bater às portas 
do Judiciârio. Hã como uma conspiração contra os que_ deram toda 
uma existência ao País, e, na segunda idade, enfrentam dificuldades 
que criam justamente superadas~ O mesmo quadi'o sombrio alcança 
aos pensionistas, sejam os do Estado, sejam os do Il'{PS. Todos 
sentem que se faz necessária uma revisão, que asseguie aos beneficiâ
rios uma parcela maior das importâncias recebidas pelos contribuin~ 
tes que deixaram de existir. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) .,.-- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com muita hon-
r a. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Estou de pleno acordo 
com V. Ex• E, realmente desde que fui honrado pelo povo carioca 
com uma cadeira na Câmara dos Deputados, tenho dado o melhor 
dos meus esforço na defesa dos servidores, os inativri-s também me 
preocuparam em muitas oportunidades e não só os servidores civis, 
como também os servidores militares, sou autor de muitas leis nesse 
sentido: Travei uma batalha, inclusive, para redução do prazo para 
aposentadoria e lutei em favor dos inativos. Agora mesmo estou 
preparando encaminhamento para a Mesa de uma émenda de interes~ 
se dos inativos. Tudo isso me leva a dizer que estou de pleno acordo 
com o seu pronunciamento. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Toda a Nação 
reconhece que V. Ex• é um grande advogado dos interesses dos fun
cionários públicos, ati vos e-inativos, civis e milítares. 

Este panorama, Sr. Presidente, ainda é mais sombriO para os 
servidores estaduais e municipais, como p_odem depor todOs os ilus~ 
tres c.olegas. - -

Mas há também. uma grande parcela da população que nada 
recebe na hora da velhice, não obstante a iniciativa ainda tímida do 
Ministério da Previdência Social e que somente louvores e divulga~ 
ção merecem. Estamos, porém, palmilhando os primeiros passos na 
assistência aos mais idosos. A legislação do Imposto de Renda as~ 
segura aos maiores de 65 anos desconto correspondente a dois ima~ 
ginários dependentes: Mas a grande multidão de idosos não se benefi
cia dessa vantagem, exatamente porque, ou não tem renda, ou a tem 
inferior ao limite mínimo. De qualquer forma, é providência que vale 
exaltada. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)-Com muita hon-
ra. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA- GO)- V, Ex•, por todos os 
títulos que possui como homem público e parlamentar, tem a caracte
rística pessoal da pertinácia quando enfrenta uma luta. A evidente 
prova disso foram oS seus 25 anos em prol da família brasileira, 
coroada de êxito no ano próximo passado com a modificação consti~ 
tucional pelo divórcio. Só fuça votos, nobre SenadOr, que a luta ence-. 
tada por V. Ex• logo a seguir, e que estâ sendo coritinuada desta 
tribuna em favor do idoso neste País, não dure tantos anos. E agora 
me parece não durará, porque, V. Ex• tem na sua ação um aliado 
realmente poderoso, é a normal e tranqUila posição da grande maio~ 
ria, senão da totalidade dos parlamentares, e do Executivo que, 
como bem reconhece V. Ex~. tem exercido uma séria atividade no 
sentido de proteção do mais idoso, seja alargando os horizontes da 
idade máXima para o ingreSsO no serviço Público, seja alargando as 
vatangens na previdência social. Medidas inúmeras estão sendo 
tomadas nesse sentido. O discurso que V, Ex• produz nesta tarde é 
da mais alta envergadura para o futuro deste País e, sobretudo, faço 
questão de chamar a atenção para um detalhe: V. Ex•, de passagem, 
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11Íenciorla, que uma das coisas que tá talvez uma das pedras do tabu~_ 
leiro de- xadrez que precisa ser movimentada, exatamente a desvm
culação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com o Insti
tuto da Instabilidade, que realmente a mim me parece é da mais alta 
importância debater·se, discutir-se para se encontrar a lOi"rTiii.la ideal. 
V. Ex~ estâ de parabéns pelo seu pronunciamento na tarde de hoje. 
Muito -obrigado. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MOS - RJ) - Agradeço a 
V. Ex' a colaboração e espero ,que a Comissão Mista Parlamentar de 
Inquérito, jã constituída a meu requerimento, ouça o Dr. Marcos 
Candau, que darã uma contribuição útil, sobretudo quando se tem 
feito muito pouco neste P3.ís, em í8.ci! da gravidade e da extensão do 
problema da velhice. 

A Recomendação nt 1 da Terceira ComissãO da ONU focaliza 
um dos aspectos mais graves da velhice. t a necessidade de forta'Fcer
se a célula familiar, de modo a facilitar o cuidado das pessbas de 
idade e dos anciãos por suas próprias famflias. Vai-Se generalizando, 
infelizmente, a tendência de recolher-se às casas de velhice os 
parentes que não cabem nos apartamentos das grandes cidades. 
Todos tivemos em nosso lar, convivendo conosco, a lição viva de 
experiência; e Iriesmo com as impertinências da idade, pals, avóS e 
tios. Participavam dos conselhos familiares e contavam aos netos 
estórias da Carochinha. Os asilos de mendicidade ficavam para os ve
lhos pobres e sem família, aqueles que necessitavam da caridade 
pública. Os tempos tornaram-se mais âsperos, ou menos humanos. E 
são também os que têm recursos que põem os ascendentes nos abri
gos da velhice, de tal forma que há, em todos eles, um número maior 
de aspirantes do que de asilados. E filhos e netos sentetit a conciência 
tranqUila, porque respondem pelas despesas e sabem que aos velhos 
não faltam pão e assistência médica, como se isso lhes bastasse. Por 
outro lado, as associações de caridade, em regra sob a direção de reli
giosos dos mais variados cultos, se não contam com uma fiscalização 
constante, vivem, a bem dizer, das modestas subvenções dos 
parlamentares, a que se ajudam a dedicação e a ajuda financeira de 
seus dirigentes. 

Espero, Sr. Presidente, voltar a esta tribuna para focalizar o que 
outros Estados realizam em favor dos mais idosos, valendo-me da 
valiosíssima contribuição recebida de ilustres Embaixadores junto ao 
nosso Governo. t nosso dever reunir elementos, auscultando, na 
C.omissão Parlamentar Mista de Inquérito, quantos se debruçam 
sobre problema de tal relevo, de modo que não nos surpreenda o 
Ano 1nternacional da Velhice sem que possamos oferecer elementos 
que digam de nossa realidade e de nossas preocupações, e sem que 
tenhamos traçado.um plano capaz de justificar a assistência fiiian
ceira das. Nações Unidas a essas beneméritas assOcTa-ções que, 
suprindo os deveres do Estado, abrigam, alimentam, cuidam, 
assistem aos que envelhecem sem meios e sem família. 

Esta, Srs. Senadores, é uma campanha que há de empolgar a 
consciência nacional, das tribunas parlamentares aos púlpitos das 
igrejãs, das colunas da fmPrensa escrita ao clamor do rádio e da tele
visão, e se espraiará por todos os recantos do País, abençoando aos 
que a ela se dedicarem e convocando homens e mulheres de todas as 
idades para que não a deixem perecer, antes que alcance os nobres 
objetivos que a inspiram. 

Entre os direitos humanos, que o Brasil e os brasileiros devem 
cultuâ.r, está -o de amparo, o de compreenSão, o de afeto, o de amor, 
àqueles a que Deus concedeu a graça de envelhecer num País 
estuante de juventude 

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

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Sr. Presidente, peço a pala
vrra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Com a palavra, o 
nobre Senador Gilvan Rocha, que falará como líder. 

' 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE. Como Líder, pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Se-nadores: 

A Nação, na última quinzena, acompanha sobressaltada o 
desastre ecológico que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mais 
precisamente; ila Praia do Hermenegildo. -

Toda uma parafernália de comunicação foí colocada a serviço 
do Ministério da Saúde e S. Ex• o Ministro, em pessoa, compareceu 
à televisão, dizendo da preocupação daquele Ministério. Em declara~ 
ção ao Jornal do Brasil, S. Ex• dizia que divulgaria nota oficiar nO 
dia 25 de abril, esclarecendo se a poluição no litoral gaúcho é devida 
ou não à maré vermelha. 

Leio o texto do jornal, Sr. 'Presidente: 

Brasília- O Ministério da Saúde vai divulgar hoje nota 
oficial dizendo se é ou não "maré vermelha" a poluição do 
litoral gaúcho. O Ministro Almeida Machado está 
convencido de que é - como disse, ontem, na abertura do 
2~' Curso de Saúde Pública - mas, se análises provarem o 
contrário, "terei a honestidade de reconhecer meu engano". 

Ora, Sr. Presidente, é um Ministro de Estado que faz uma de
claração, realmente inusitada, dizendo que terá a honestidade de 
reconhecer o engano. fuma declaração de "Conselheiro Acâcio". 
S. Ex..• tem a obrigação de dizer a verdade a este País. Mas qual será 
a verdade, Sr. Presidente'? 

Em Pelotas (RS), o analista químico Gastão úiS!ei',- do 
Centro de Estudos Toxicológicos do Rio Grande do Sul, 
reafirmou ontem que a necrópsia feita em animais mortos na 
costa gaúcha constatou a presença do isotiocinato de metila 
- o que o Sr. Almeida Machado anteriormente desmentia 
existir nas águas poluídas. 

"Não queremos comprar briga nem polemizar com 
autoridades", afirmou o analista Gastão Gisler. 

Por outro lado, 

Mostrando a edição do dia 24 do jornal argentino 
Clarin, que informa em matéria de pâgina inteira Que-
homens-rãs da Marinha norte-americana e técnicos da Dow 
Chemical realizam pesquisas no litoral uruguaio, o 
Presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente 
Natural, José Lutzenberger, afirmou ontem que vai 
interpelar judicialmente tanto aquela empresa como o 
"Lloyd Brasileiro" para que divulguêm a relação completa 
da carga do navio ''Taquari". Ele está convencido de que 
existe alguma substância perigosa entre a carga do navio 
acidentado que encalhou em abril de 1971, defronte o cabo 
"Polônio",_ a 50 quilómetros do C hui. 

O Presidente da AGAPAN também citOu o tefC:X enVia
do pela Dow Chemical à SeCretaria Especial do Meio
Ambiente, logo depois de iniciado o desastre ecológico, onde 
recomendava que avisasse às pessoas que, "no caso remoto 
de encontrarem cilindros de aço vermelho pela costa, devem 
e-vitar ao máximo o conta to com e!t!s e aYíSar imediatamente 
as autoridades". 

Ora, Sr. Presidente, depois da pouco _comum declaração de 
honestidade de um Ministro de Estado, é o mesmo Ministro que, se
gundo a Imprensa Nacional de ontem, não confirma, nem desmente 
a etiologia do fenômeno. Parece até que SL Ex•, obediente a urila 
sistemática deste governo, toda vez que tenta acenar com a normali
dade, atrapalha mais do que se ficasse calado. 

O que nós queremos saber, Sr. Presídente, é quem estâ com a 
razão'? O Ministério da Saúde, através do seu titular, afirma, que 
será ·honesto em reconhecer o engano. Por que não conta a verdade'? 
Ou está escondendo algo - e i::oso é extremamente grave - ou o 
Mi-nistério ê. incompetente- o que é- uma gravidade maiç>r ainda -
ou, então, o assunto está dentro daquele critério inusitado de segu
rança nacional. 
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O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- Especiãlmente quando 
isto diz respeito à saúde pública, em proporções que são verdadeira
mente perturbadoras. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- E;o;ato! Aliás, diz 
muito bem o nosso Líder: isso é um assunto do mais alto interesse 
nacional. 

O Correio Braziliense de hoje publica uma crónica da festejada 
escritora Dinah Silveira de Queiróz que, entre outras coisas, diz o 
seguinte: 

"São Francisco deve estar muito zangado conosco. São 
Francisco deve inspirar o Ministro Almeida Machado para 
que ele possa conhecer as fontes verdadeiras de tantos 
pecados cometidos contra a natureza." 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Antes que V. Ex• termi
ne, eu gostaria de dizer a V. Ex~ e ã Casa que a Assembléia Legislati· 
va do Rio Grande do Sul está promovendo um inquêrito parlamen
tar, procurando ouvir cientistas, pessoas credenCiadas, com o 
objetivo de esclarecer a natureza do fenômeno. Realmente, a expli
cação dada muito rapidamente pelo Ministério da Saúde não 
convenceu a ninguém, tanto m-ais quãrido há opiniões de homens de 
ciência que contestam, de maneira radical, a explicação ministerial. 
A Assembléia vai ouvir pessoas competentes, idôneas, para 
esclarecer - ou tentar esclarecer - este fenômeno, que, como 
V. Ex' acentuou, é da maior gravidade. Jâ solicitei ao Líder do 
MDB naquela Casa, o Sr. Deputad_o Lêlio Souza, que me fizesse che-
gar às mãos_ os depoimentos, à medida que forem sendo colhidos. 
Tão logo os receba, passarei às mãos de V. Ex• para examinar esses 
depoimentos, ou os estudos que forem apresentados, para ulterior 
apreciação nesta Casa, solicitação que já faço agora e de público. 

O SR._ GIL VAN ROCHA (MDB -SE)- Recebo, como encar
go, nobre Líder, essa manifestação do interesse de V. Ex' quanto a 
um assunto da mais alta importância, que não pOde ser encerrado 
singelamente como fez o Sr. Ministro da Saúde. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB -SE)-Ouçoo nobre colega. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Gil
van Rocha, o acontecimento da praia do Hermenegildo ressalta a 
necessidade ingente de uma preocupação maior com o problema da 
poluição e do resguardo das nossas reservas líquidas, florestais e ter
restres. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O Sr. Evsndro Carreira (MDB - AM)- Está provado que o 
navio Tãquari, ao afundar por irresponsabilidade, imperícia e 
imprudência do seu comandante, que foi condenado pelo Tribunal 
Marítimo a pagar a quantia" írrisória de 5 salários mínirilOs, como se 
isso justificasse ou compensasse umã perda de 40 milhões de_ cru
zeiros. Era quanto valia o Taquari em 1971. Está provado, também, 
que o navio trazia carga perniciosa, perigosa e de efeitos deletérioS, 
mas o fato aconteceu e o Lloyd, simplesmente, deu como perdidos 
do mar, sem a preocupação de providenciar que homens rãs ou 
mergulhadores retirassem essa carga perigosa, evitando, portanto, 
que os invólucros arrebentassem e viessem a poluir, Pois, o navio 
afundou apenas a uma profundidade de 20 metros. Ele estâ a 20 
metros apenas, de profundidade! ~ possível que estas substâncias 
tenham rompido os invólucros em virtude do próprio baque do mar 
na areia e, hoje, ocorra essa poluição, porque o problema da maré 
vermelha é muito dificil acontecer. f: quase impossível acontecer ... 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Perfeitamente. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) -- .. -. numa extensão tão 
grande quanto aquela. O problema da maré vermelha não é nada 
mais de que um hiperbolismo do metabolismo vivo;- é o mUndo 
microorgânico do mar que entra num processo de vida mUito-rápido, 

muito intenso- a proliferação, a procriação dos microorganismos é 
muito intensa, mas não ao ponto de atingir 200, 300 km de exten
são, isto é impossível - nuina peqUena â.i-ea e, natural, ibsorve o 
oxigênio da água e mata os outros seres vivos, os outros peixes, 
porque não encontram oxigênio para se alimentar, para realizar -o 
pi'oce.Sso de combustão. Mas, isto aí, praticamente, está superado. 
Há um outro navio que afundou também, o ltapajé, naqUela mesma 
área, e já está provado que com carga perigosa. Até hoje não se 
_tomou nenhuma providência. Parece que a medida tenta salvar a 
Lloyd Brasileiro de uma ação de responsabilidade, pois, se for pro
vado que o peixe, ou que toda aquela área estará poluída, não poden
do mais as empresas, incumbidas da pesca naquela área, agir, 
provocando prejulzos enormes, elas terão o direito de regressão 
contra a Lloyd. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Claro! 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Terão o direito de 
regressão, porque foi provado que o navio foi a pique por impericia·e 
imprudência. Logo, a culpa é ln eligendo da Lloyd, porque elegeu um 
coma.ndante incapaz, que levou o navio a afundamento, por 
imperícia e imprudência. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E mais, se me permite, 
desde que verificado o_ sinistro, não tomou as prOvidCnciã.S para a 
retirada dessas substâncias nocivas;-ainda aí, se tornou responsável 
pela segunda vez. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Exatamente, já que o 
Tribunal Marítimo oS condenou, porque a Carga não foi considerada 
fortuna do mar; se fosse considerada fortuna do mar,- o navio foi a 
pique por causa de fortuna do mar,- então, estava elidida~ respon
sabilidade da Lloyd Brasileiro, mas como a imperícia ficou provada 
pelo Tribunal Marítimo, tanto assím que eles pagaram a multa de 
cinco ou seis salários mínimos, a responsabilidade é da Lloyd. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Reconhecendo, por con-
segti"ifüC, a próPria resPorlsabilidade. - · 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Exato. Logo, estâ 
parecendo que se joga uma cortina de fumaça, para salvar a Lloyd 
dessa responsabilidade futura. V. Ex' aborda um assunto da maior 
importância. E é preciso que as autoridades se preocupem, doravan
te, com a preservação dos nossos mananciais, não só fluviais e la
custres, como da própria costa marítima. Muito obrigado. 

OSR. GIL VAN ROCHA (MDB-SE)-Euqueagradeço, no
bre Senador, a sua adesão a esta fala dehoje, homem profundamente 
interessado em Ecologia e que tem demonstrado isto, na sua passa
gem brilhante nesta Casa. 

Encerro, Sr. Presidente, dizendo que o incidente não terminou 
com a vaga afirmação ministerial. (Muito bem!) Não se pode esca
motear a verdade em fato tão grave. E não se pode encerrar um episó
dio, que está repercutindo em toda uma região, inclusive, ocasionan
do repercuss_ões econômicas naquela~ârea di pesca, sob à alegação de 
uma pressuposta segurança. Inseguros estão os habitantes daquela 
região, e inseguros ikarão todos os litorâneos·deste País, quando 
não se der efetivo respeito à Ecologia, que ê: uma ameaça constante e, 
agora, palpável dentro do nosso País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Companhia de H~~_it_a_ção Popular de Çuríüba (COHAB·CT) 
está promovendo o despejo de uma família composta de 15 pessoas: 
o chefe do lar, a esposa, até há poucos dias gestante, e 13 filhos meno
res. O despejando ê o Sr. Antonio Geronimo, operário, residente à 
Alameda Central Oeste, casa 6. Vila_ Nossa Senhora da Luz dos 
Pinhais, em Curitiba. 
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A própria companhia está se atendo ao processo normai de resiw 
lição do contrato. 

Mas, nesse caso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, houve uma for
·ça maior: ·um pai de família, por oito anos consecutivos, pagava a 
casa e, em razão ·de desemprego momentâneo, deixou de realizar o 
pagamento das prestações por três meses, e a resposta foi a retomada 
por via reintegratória. · · 

O caso é muito síngulai-.-Pareceria, até dispiciendo que se trou
xesse para o Senado da República um caso dessa natureza. Mas, a 
sua carga de humanidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, jamais 
permitiria que o senado fosse i"ndiferente a situações como essa, não 
só por sua própria natureza específica como, sobretudo, pela gen!!raw 
lidade que elas representam. 

Essas habitações populares são construídas Coffi o dinheiro do 
povo. Um País se sacrificou, para gue se criasse um Sistema Nacio
nal da Habitação. De forma que, se o ânus é público, atividades des
sa natureza não podem ser exercitadas sem gue se leve em Considera
ção a carga da humanidade que a acoberta. 

Recentemente, aqui no Senado tivemos a oportunidade de 
denunciar desvios e violências feitas, como o dinheiro pertencente ao 
Sistema Nacional da Habitação. Não foi a COHAB, nem pre· 
cisamente o Banco Nacional da Habitação, mas a Caixa Econômica, 
gue integra o mesmo sistema._ Vimos, aqui no Senado Federal, 
na sua Comissão de Economia;· -o despautério de conhecenÍ10s a 
situação da Caixa Econômica Fedei-ai, quase -que hlS.Õtvente, em 
razão de ter desviado a mais expressiva parte de seus recursos para a 
compra de estádios de futebol, paJ:"a a construção de shopping center, 
para a compra de terrenos em Copacabana, de vultosos valores, para 
a construção de um painel eletrônico no Maracanã. Dinheiro. do 
povo, desviado para finalidade completamente alheia ao sistema 
habitacional. 

Basta dizer, Sr. Presidente, que a Caixa Econômica Federal, 
hoje, estâ recorrendo _a um empréstimo da Alemanha, para a 
obtenção de uma soma em marcos, correspondente ao que ela dis· 
pendeu para comprar um terreno em Copacabana. 

Não se pode conceber que haja essa preocupação avassaladora 
de se retomar um bem, ou de se cobrar uma importância, de um 
operário com 13 filhos, q·ue não pôde pagar por três meses canse· 
cutivos uma prestação, em razão de seu desemprego, enquanto ele jâ 
vinha pagando a casa hã oito anos. O caso me chegou às mãos, há 
poucos instantes. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) -·Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LElTE CHAVES (MOB - PR) - Com todo o prazer, 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Nobre Senador Leite 
Chaves, V. Ex• estã abordando esse problema do seu Estado com 
muita oportunidade, porque, neste exato momentO, os presidentes de 
COHABs de todo o País se reúnem, num conclave de âmbito nacio
nal, na Cíd8.de de Florianópolis. Como problema semelhante a este, 
exposto por V. Ex•, deve ocorrer em outras unidades da -~~~eração, 
V. Ex•, trazendowo ao conhecimento do Senado Federal, certa· 
mente, está oferecendo ensejo a que os presidentes de COHABs, reu
nidos na capital catarinense, vejam problemas como esses e adotem 
solução para todo o País, compatibilizando os interesses da poHtica 
habitacional, com ·a dOs mutUários, como esse que, sacrificado, não 
tem condições de pagar as prestações estipuladas. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB -PR) - V. Ex• estâ compro· 
vando exatamente aquilo gue, no início deste pronunciamento, anun· 
ciei, ou seja, que o caso tem muito de genérico, de amplo. 

Sr. Presidente, o Senado não pode ser indiferente a isso. E como 
poderia sê·lo1 O despejo eitã para ocorrer. Procura· se tirar de uma 
casa 13 crianças. Agarra-se Elias, de 16 anos, pela perna; Marlene de 
15 anos; João Carlos, de 14 anos, Marli, de 12 anos; Marco Antonio, 
Roberto, Paulo Sérgio, Wanderlei, Juarez, Márcia, Elisete, de 

apenas I ano e uma que acabou de nascer. A casa é modesta, a única 
proteção gue tem na vida. Como se p_ode conceber isto? Inclusive, 
uma casa construída com o dinheiro do povo, em um País que se 
sacrificou para formar esse sistema de habitação, que está desviando 
dinheiro para outras finalidades, Sr. Presidente. Que sistema é este? 
Que País é este? 

Telefonei, há poucos instantes, para o Presidente da COHAB, 
em Curitiba, e ele não estava. Voltarei a telefonar. 

Entretanto, Sr. Presidente, faço este apelo ao Presidente do 
Banco Nacional da Habitação, à Companhia de Habitação de Curhi
ba, a COHAB, para que use aquele poder reservado ao seu Presi
dente e aos seus Diretores, de não darem cumprimento final à lei 
processual e assegurarem ao Antônio Gerónimo, operário desem
pregado, com mulher e treze filhos, o direito de permanecer na casa, 
me_diante os recursos normais de que a organização dispõe e, além do 
mais, com os proventos, se for o caso, do fundo de assistência aos 
gue, adquirindo casa, não chegam a poder pagar as prestações, em 
razão de desemprego imprevisto. É o nosso apelo. 

Obrigado a V. Ex~ e aos Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocgue) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino. 

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

O Governo não perderia nada se introduzisse uma componente 
de humildade na sua comunicação com a Nação brasileira. Ao 
contrário, ganharia em várias dimensões: na dimensão da grandeza, 
da confiabilidade. na dimensão da sabedoria e da política. 

A humildade é a marca principal da maturidade e o governo que 
analisa, que ouve, que age, que debate e que informa com uma 
adequada dose de humildade, é um governo maior, seguro da lealda· 
de de suas bases, é um governo bom e forte por isso mesmo. 

Lamentavelmente, não tem sido essa uma característica dos 
governos brasileiros de 1964 para câ; e principalmente de 1968 para 
cá. E a Mensagem que o Presidente Geisel envia ao Congresso este 
ano é um documento repleto de cantos de vitória, de verdades acaba· 
das, ostentando em algumas frases infelizes o gesto arrogante do 
autoritarismo auto·sufidente. · 

A Oposição não teria nenhuma dificuldade em reconhecer 
resultados positivos do Governo Geisel, como a transformação 
profunda que se.opera na estrutura industrial com o fortalecimento 
dos segmentos básicos, condição indispensável à realização de um 
verdadeiro desenvolvimento econômico. 

Até mesmo no campo político, ninguém do MÓB negou jamais 
os progressos havidos no tocante ao respeito aos Direitos Humanos 
e a liberdade de Imprensa no País. 

Toda essa disposição, todavia, converte-se em desalento e 
indignação ao receber o impacto da soberba governamental que tem 
sempre a verdade pronta, e que afronta os seus críticos qualificandoR 
os de tendenciosos e mistificadores, movidos pela ignorância ou pela 
má fé, e por isso afastados de qualquer possibilidade de exercício do 
Poder, por decretos casuísticos e por ameaças de explosão de forças 
militares incontroláveis. 

A nossa resposta é a perseverança. Cumpriremos o nosso dever 
sem nenhum temor, sem nenhum esmorecimento. 

Nosso Líder, o Senador Paulo Brossard, abriu o debate sobre a 
Mensagem Presidencial, apontando suas falhas, suas graves omis· 
sões, as distorções imperdoáveis de um documento gue, antes de tu· 
do, deveria transmitir aos brasileiros uma informação realística do 
quadro nacional, em todos os seus aspectos. 

Pretendo desdobrar os comentários _do Líder no setor económi
co·social. Não sei quantos discursOs precisarei fazer três, quatro, 
seis, não sei dizer. O que importa é debater tudo gue nos parece 
relevante. Esse é o nosso papel. 

Tanto quanto possível, tentarei separar os problemas, sem 
perder de vista sua interligação óbvia. Hoje, falarei do tema relativo 
ao balanço de pagamentos. Este é, aliás, um dos campos onde a 
Mensagem é mais cheia de jactâncias. Jactâncias que se esvaziam 
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completamente com o fiasco dos resultados do primeiro trimestre, 
que vem de se findar;qu·imdo-à'nõssà bâlànÇã cômêtcial 'apresehtou 
um déficit de 345 milhões de dólares, mais que o dobro do que o 
observado no mesmo período do ano passado, ou seja, t 50 milhões 
de dólares. 

Mas o impulso da exaltação dos seus próprioS feiios é muito 
forte no Governo. ~como que uma necessidade compulsiva que por 
vezes o leva a ressalvar em afirmações pouco honestas. Por exemplo, 
a Mensa!iem compara a marca de 12 bilhões de dólares, atingida 
pelas exportações em I 977, com os escassos I ,4 bilhão de dólares de 
1964. Essa comparação não é honesta. Faz crer que nossas exporta
ções se tivessem multiplicado por nove nesse período, o que não cor
responde à realidade. O dólar de 1977 é bem diferente, vale bem 
menos que o dólar de 1964. 

Mas não é só isso. Naquele longínquo ano de 1964, ainda que 
com vendas bem mais modestas, o ~Brasil teve um saldo positivo em 
suas transações correntes com o exterior (balança comercial mais 
.serviços), da ordem de 140 milhões de dólares. 

Em 1977, esse resultado, menos 3,8 bilhões, acrescentou mais 
uma gorda conta no rosãrio de enormes deficits que levaram a nossa 
dívida externa ao absurdo nível em que se encontra hoje. 

A propósito, os dados relativos a essa dívida parece que não 
estão corretos na Mensagem Presidencial. A dívida bruta, ao fim do 
ano, não teria sido de US.S 31,2 bilhões, mas sim deUS$ 31,89 bi
lhões. As reservas, ao invés de US$ i) bilhões, teriam atingido 
apenas USS 7,08 bilhões e a dívida líquida, por conseguinte, ter-se-ia 
iituado, não em USS. 24 bilhões como diz a Mensagem, mas em 
USS 24,8 bilhões. A esses dados corresponderia um coeficiente dívi
da líquida (exportação) deUS$ 2,05 e não de US.S 1,98, como está 
na Mensagem. 

A revelação desses números mais certos foi feita não ao Congres
so Nacional, não à opinião póblica brasileira, não à nossa comunida
de empresarial, mas foi feita, reservadamente, aos representantes das 
grandes companhias multinaciOilais retinidos no Rio de Janeiro 
pela Câmara de Comércio Americana, poucos dias depois da viagem 
do PresidenteCarter. ----

0 Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) -Simplesmente inacreditá
vel. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Era como 
que a confissão oficial de algo que eles, empresários multinacionais, 
já sabiam. Leio, a esse respeito, o comentário da Gazeta Mercantil de 
21 de abril óltimo, sob o título: .. Números conflitantes não são uma 
surpresa", por Reginaldo Hetter. 

Diz o-comentarista: 

A revelação de números conflitantes sobre o saldo da di~ 
vida externa brasileira e o volume das reservas cambiais, em 
1977, não parece constituir em motivo suficiente -p:ini. surpre
sas entre empresãrios estrangeiros e até mesmo banqueiros 
brasileirol>, geralmente bem informados. 

Na verdade, trata-se de um hábito jã freqUente das 
autoridades governamentais de lançar parte dos empréstimos 
contratados, durante um determinado ano, na contabilidade 
do ano imediatamente seguinte. 

Isto aconteceu em 1975, em 1976, e por a[ vai, relatando várias 
dessas manobras de contabilidade para a apresentação, no fim do 
ano, de resultados de coeficientes mais favorãveis ao trabalho, à ação 
governamental. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Manipulações, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Manipula
ções. Não foi muito honesta a Mensagem presidencial, neste 
particular. 

Quero abrir aqui um parêntese, Sr. Presidente, Srs: Senadores, 
para dizer que não é possível continuarmos com esse manopólio das 

1 
info_rmações nas mãos do Governo (muíto bem!) e porque não dizer, 

nas mãos do seu eminente representante nesta Casa, o Senador Virgí-
1io Tãvor!. '(Muit6 "b'em!) Dem.bci'at:ia: pressupõe· equilíbrio entre 
poderes, o que é incompatível com o desequilíbrio, e muito mais do 
que isso, o monopólio do Governo n"o tocante às informações. 

O Sr. VirgniO Távora (ARENÀ:..:..:. CE):..__ V. Ex'- me permite 
um aparte, eminente Senador? 

O SR. ROBERTO SA TURNINO (MDB - RJ) - Jâ darei o 
aparte a V. Ex' 

Se queremos construir uma democracia, temos que investir 
recursos no aparelhamento das instituições. 

O Poder Legislativo tem que ter o seu próprio sistema çJe 
informações, (muito bem!) pelo menos as informações bãsicas de 
natureza econômico~social. 

O Brasil é um país que gasta uma fortuna desconhecida e 
inimaginável com a espionagem interna. A escuta telefônica, a viola
ção de correspondência, a grande rede de agentes secretos, tudo para 
espionar a Oposição, os inimigos do Governo, os inimigos do regime. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Para espionar os brasilei
ros. O Governo teme OS brasileiros. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Para espio
nar os brasileiros. 

Não óbstante isto, o Brasil não pode gastar, despender um 
mínimo para dar ao Congresso Nacional um sistema autônomo 
.spbr~ a realidade do País. Isto não pode continuar, e esta observação 
vale como uma advertência e um apelo à Mesa Diretora. Mas, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, foi apenas uma divagação. Volto à 
Mensagem, antes, porém, ouvindo o Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
V. Ex• desta vez veio com muita eloqüência e poucos números. 

O Sr. Paulo Bryssard (MDB- RS)- Mas V. Ex• serã atendi~ 
do, os números"\rêfn depois da e\oqüência ou com a eloqUência. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE}- Logo veremos. Inicial
mente, vamos deixar logo claro, da maneira mais ínsofismável que 
não hã monopólio de informação nem segredo por parte do Governo 
e muito menos por parte do Vice-Lider da Maioria, que trata, nesta 
Casa, dos assuntos económico-financeiros. O eminente Senador 
Brossard pronunciou, dias atrãs, uma peça de crítica analítica da 
Mensagem governamental. Coube-nos percutir os assuntos da nossa 
seara. E ao invés de apenas estar contradítando números, cifras, que 
S. Ex• apresentou, o Vice-Líder da Maioria que, como esse Gover
no, nada tem a esconder, não há porque esconder, deu, como 
contribuição anexa ao seu pronunciamento, apenasmente -
desculpem o galicismo- um quadro com um balanço de pagamento 
discriminado desde 1973 até 1977 - todos constam no Diário do 
Congresso Nacfonal, de IS de abril deste ano. Mais adiante, no 
Quadro II, com todas as .. Exportações (FOB), itens principais. Mas, 
não ficou só nisso. Poderia ter, com esses dois dados, responder toda 
pergunta. Vem, depoiS, um ti!rceiro qua-dro- tOdas as .. Exportações 
(FOB), a participação percentual dos principaiS itens; a variação de 
exportação, as variações percentuais dos mesmos itens, de ano para 
ano. Mais ainda- ts importações sob a mesma orientação, inicialmen
te seu total, sua participação, e, depois, a sua variação. Como se 
pouco fora, discrimiriou - e acreditamos que S. Ex• tem tomado 
conhecimento, por intermédio justamente do Diário do Congresso 
Nacional, à conta dos .. Serviços'', desde aquele ano recuado de 1973 

.até 1977. Finalmente os "Indicadores da Dívida Externa", noutro 
quadro. Estes são os "Coeficientes de Importação", conforme 
prometemos a S. Ex• De maneira- que, vê.V. Ex•, para inicio de 
conversa, não hã segredo, e que os dados apresentados pelo Senhor 
Presidente da República, quando na sua Mensagem, têm que ser da
dos preliminares, porque sabe V. Ex~ que o próprio Boletim do 
Banco Central caracteriza os dados em três categorías, conforme 
afirmado já várias vezes aqui, que são previsões, dados preliminares 
e dados definitivos. Então, reclamar que um dado na Mensagem, 
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porque variou, em lugar das nossas reserv-as serem 7 bilhões e 200 
milhões de dólares, sérem 7 bilhões e 87 milhões, isso é da variação 
absolutamente dentro·da margem de tolerância possível, que se 
apresenta um dado que já vem com o asterisco de "preliminar". _ 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Agradeço o 
aparte e o enriquecimento que V. Ex• empresta ao meu discurso com 
o fornecimento desses dados. Permita V. Ex~ apenas estranhar que 
esses reajustes feitos em relação aos dados oficiais apresentados na 
Mensagem venham sempre em desfavor do Governo; isto ê, que os 
erros cometidos tenham sempre tido o mesmo sentido de apresentar 
um quadro mais favorável. 

Aproveito a oportunidade do aparte de V. Ex'-, que enriquece o 
meu discurso com tantos dados, para me permitir lembrar a V. Ex• 
que esse tem sido muito dos nossos diálogos, esses pedidos de 
informações e de respostas, informações de que V. Ex• dispõe e eu, 
infelizmente, não disponho, mas lembrar a V. Ex• _g_ue, -~~-cerca de 
quinze dias, eu apresentei uma relação de elementos que havia pedi
do ao Presidente da Caixa Económica, o Sr. Ariovisto, que a meu ver 
eram dados que com dois dias poderiam ter sido respondidos, e atê 
agora, lamentavelmente, não me chegaram às mãos, o que me permi
te, pelo menos, desconfiar de que haja qualquer dificuldade para a 
resposta de S. Ex~ 

0 Sr. Virgílio TáYorll (ARENA- CE)- Nenhuma. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Ou manipulação. 

O Sr. Virgilio TáVora (ARENA- CE)- Não há manipulação. 
Eminente Senador, um dado oficia( que é apresentado aqui, se 
V. Ex' o inquina de fruto de uma manipulação, não merece nem che
gar em mãos dos seus colegas. O que houve foi muito simples; 
V. Ex~ forneceu 10 itens a serem respondidos ... 

O SR. ROIIER'ro SATURNINO (MDB- RJ)- Quatro ou 
cinco dos quais eu já havia pedido pessoalmente ao Presidente da 
Caixa. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Oficiei a S. Ex•, mas 
toda a diretoria da Caixa Económica estâ fora de Brasflia, agora. 
Ontem, por coincidência e para castigo da impaciência de V. Ex~. 

fizemos novo offcío ao Dr. Ariovisto, reiterarido ·a s_olicitação para 
que a impaciência oposicionista seja satisfeita a tempo e a hora. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - O que mostra que- a 
Liderança do Governo acha que está tardando a informação. 

O SR. ROBERTO SATÜRNINO (MDB- RJ)- Vê V. Ex~ 
que eu tinha razão ao fazer essa observação. 

O Sr. Virgílio TáYora (A RENA- CE)- Estamos negando que 
o ideal é fazermos como pretendemos, em vinte e quatro horas 
sempre dar resposta aos pedidos de V. Ex•s? Os meios de comunica
ção entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo muitas vezes ê que 
não nos permitem. Mas V. Ex~s são testemunhas de que são aC1.ui 
solicitadas estas informações; dou como exemplo o que nos foi aqui 
cobrado, dias atrás, pelo ilustre Senador Itamar Franco, quando, 
justumente_ no. dlscurso-em-que-respériêfa-m-os- ao eminente -líder -de
V. Ex R sobre as operações da AÇOMlNAS, queria saber o valor das 
tranch<Is, os prazos, o spread pago, e estamos com estes dados em 
mão- é a contrapartida. Apenas S. Ex• não se acha cm plenário, e 
temos este hábito de responder aos opositores quando presentes. 

O SR. ROBERTO SATUii.NlNO (MDB - RJ) - Muito 
agradecido a V. Ex~. e ouço o Sr. Senador Paulo Brossard. 

O Si. Paulo Brossard (MDB- RS)- Convém, entretanto, que 
fique registrado que entre as explicações dadas com a solicitude 
habitual pelo nosso eminente colega Senador pelo Estado do Ceará e 
a assertiva de V. Ex~ não existe nenhum conflito. O que V. Ex~ disse 
é que, lamentavelmente, o Poder Legislativo não tem a posse de 
determinadas infoimações que deveria ter. E o nobre Senador se 
adiantou em dizer que, ao responder ao meu discurso, forneceu tais 

ou quais dados. São coisas diferentes. O que o nobre Senador Rober
to Saturnino diz é que este monopól.io de dados, fatos e informações 
que o Poder Executivo tem não se justifica. Os dados deveriam ser
condomínio dos poderes políticos na época. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Mas estes dados são 
aqueles que existem em todos os relatórios e que profusamente são 
distribuídos. E, mais ainda, quando discutfamos dívida externa cOm 
o eminente comparihiíi'õ- do nosso Partido, a Maioria recebia a 
posteriori esses dados; S. Ex~ era possuidor dessas informações, e 
dissemos várias vezes cm plenário, muito antes do próprio Líder da 
Maioria. E não nos julgamos ofendidos por isso, e procuramos defen
der aquilo que julgamos ser o certo, o justo, dentro da posição 
governamental. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Se me permite o nobre 
Senador, aquilo que figura nos relatórios não hã necessidade de o 
Governo nos fornecer. O fato é que os relatórios sempre são tardios 
- !'<, aliás, compreensivelmente tardios - por mil e uma razões. O 
que o nobre Senador Roberto Saturnino sustentou é coisa diferente, 
se me permitem o orador e o seu aparteante. 

O Sr. Virgílio Tálora (ARENA - CE) - O orador, que- ê: o 
dono do discurso. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS)- E: que ·o conhecimento 
desses dados não deveria ser privativo do Poder Executivo; deveria, 
sim, ser um condomínio dos poderes políticos, Executivo e Legislati
vo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pelo menos, 
livraríamos o Senador Virgílio Távora da sobrecarga de estar sempre 
a nos responder indagações a que poderíamos ter acesso automâti~ 
camente, autonomamente. 

Q_Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Mas, V. Ex• não tem 
acesso a essas informações? Quando muito tenho o trabalho de colhê
lhas, mas elas não são secretas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)-Senador Vir
gílio Távora, se eu tivesse acesso, não estaria sempre a inda"gar de 
V. Ex• Essa é que é a verdade. 

O Sr. Virgílio TáYora (ARENA- CE)- É porque a Miiloria 
permitaMme dizer sem jactância - confia muito no espfrito 

esportivo da Maioria de lhe fornecer o maior número de dados sobre 
os quais debater. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO (MDB- RJ)- Confio na 
honestidade e na disposição de V. Ex• de sempre nos prestar, com a 
maior solicitude, com a maior boa vontade, esses esclarecimentos. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -- CE)- Tradução de 9ue o 
Governo não tem nada a esconder. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

O Sr. Gilvan. Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex_~_um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURJ';INO (MDB - RJ) - Ouço 
V. Ex~. Pediria apenas que não se alongasse muito. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Serei rápido. Apenas 
queria lamentar, em nome da Casa, que a nossa única fonte de 
informação numérica, o Senador Virgllio Tãvora, se ausente daqui. 
S. Ex~ entra em dêbito com a Oposição. A nossa única fonte vai 
desaparecer, porque foi ungido com o Governo do Ceará. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Imagine! 
V. Ex• lamenta um fato gravíssimo: a nossa única fonte de infôniui
ção desaparece. 

O Sr. GiiYan Rocha (MDB - SE) - Mas, há herança que 
S. Ex• vai deixar, de dívidas, porque ele deve, por exemplo, a este 
colega, dados sobre mortalidade infantil, que a minha vã filosofia 
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não encontrou - os dados dele - mas encontrou os dados mais 
recentes do Anuário Estatístico do Brasil, que colidem profundamen
te com aquilo que o Governo diz. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Então, não estou 
devendo dados. Apresentei dados que vão ser contraditados. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Esto_u esperando os dados 
positivos, porque os colhidos por mim são todos negativos. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Não quero privar o Sena
do de ouvir a oração do nosso eminente colega Senador pelo Rio de 
Janeiro. Mas, eu diria: já que se filiou em atraso e mora na prestação 
de informações, devo dizer que vou entrar com uma interpelação 
judicial para interromper a prescrição (risos) relativamente a alguns 
também que vêm do ano passado. 

O Sr. Marcos Freire (MOS- PE)- Serei muito-rápido, Sena
dor Roberto Saturnino, para não interroinpê-lo mais; apenas para 
discordar do Senador Virgílio Távora, quando diz que os dados são 
públicos e que não há razão de escondê-los, que as informações estão 
à disposição, pt"lrque, no nosso Nordeste mesmo, nosso, meu e do 
Senador Virgílio Távora, a SUDENE está cheia de relatórios reserVa
dos, de informações sigilosas. Agora mesmo. O Estado de S. Paulo 
deu notícia de um relatório que existiria ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Secreto. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - ... fazendo uma análise 
critica da maior gravidade do processo de desenvolvimento do 
nordeste; e nós, Senadores do Nordeste, nós, da banda de cá, não 
temos acesso a esses relatórios. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- O eminente colega 
deseja afirmar que cabe esse relatório reservado, secreto, a qualquer 
entidade tem. por obrigação possuir? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Nem todos 
os relatõrios podem ser públicos. O relatório informativo sobre a 
realidade do País, seja no campo da SUDENE, como disse o Sena
dor Marcos Freire, seja no campo econômico-social... 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Evidente. 

O SR. ROBERTO SAURNINO (MDB- RJ) - ... como eu sei 
que existe um relatório do IPEA, ao qual, lamentavelmente, não tive 
acesso, e que o Ministro Reis Velloso e o Ministro Arnaldo Prieto 
impediram sua divulgação, porque o resultado não são na<i._a favorá~ 
veis. Relatórios como esse, o Congresso Nacional devt;ria conhecer. 
Vamos convir que são informações essenciais à apredação por parte 
do Congresso Nacional. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Vamos por partes. 
Primeiro, é um ralatório do IPIS. Segundo, ê um relatório feito por 
técnicos sem a responsabilidade daquele Instituto. Terceiro, para 
castigar a curiosidade de V. Ex• ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Castigar ou satisfazer? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)-... V. Ex• está intima
do a ler de um soco este relatório, na casa do seu amigo. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Porque não na sua casa, 
Ex•? 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Por que não na sua casa? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Porque uma razão 
muito simples, porque o relatório é reservado. Mas está claro, se 
S. Ex• faz tanta questão de lê-lo, dentro da confiança que deposito 
no nobre orador, S. Ex• leva o relatório para casa. b um relatório 
que, por ser reservado, não poderâ ter publicidade. Só _isto. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Não pode ser em carãter 
pessoal, não pode ser. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Confiança pessoal. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Vê V. Ex• 
que os fatos indicam a existência desse monopólio. Neste caso parti
cular, por especial obséquio, V. Ex• me cede. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Eu lhe daria o rnaior 
dos sustos, porque não é nada do que assoalhado. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Imagine se fosse! 

O Sr. Virgíl\o Távora (ARENA - CE)- b. uma perspectiva 
que fazem para os anos atê 1985. E V. Ex• terá ocasião agora de ler, 
quer queira, quer não. Vai ler. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Sr. Pre· 
sidente, continuo nas observações que vinha fazendo a respeito da 
Mensagem. Neste particular, no que respeito ao crescimento das 
exportações, como viritos, a compaiação, o cotejo feito, não ê pro
priamente um cotejo honesto. 

Mas ainda há mais: a Mensagem nada fala sobre o custo ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Não. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ~a Men· 
sagem riada fala sobre o custo, para a Nação brasileira, desse cresci
mento das exportações que alardeia. E o Presidente GdSd sabe que 
existe um custo, e sabe que esse custo é bem grande. 

O Ministro Vel\oso recentemente divulgou o montante dos 
incentivos à exportação, concedidos durante o ano de ,1977. Tendo si
do algo como 11, l bilhões de cruzeiros naquele ano, e se elevaria 
para 23,8 bilhões de cruzeiros, mais do que o dobro, em 1978. 

b. um custo muito grande vamos convir. É mais, por exemplo, 
do que o investído no programa ferroviário, 10 bilhões de cruzeiros 
em 1977, como diz a mensagem. Corresponde a cerca 50% de todo o 
investimento realtzado pela PETROBRÁS, no mesmo ano, que foi 
de 22,4 bilhões. E ultrapassa bem tudo o que foi gasto em explora
ção e produção de petróleo, ou seja, 9,8 bilhões de cruzeiros. 

Seria já, Srs. Senadores, um custo muito grande. Mas eu parti
cularmente acho que as cifras divulgadas pelo Ministro Velloso não 
englobam todo o custo que o pobre povo brasileiro está pagando pa
ra vender os seus produtos aos ricos povos das nações desenvolvidas. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Subsidiando o con
sumidor estrangeiro. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MOS- R1) --Exata_mente. 

Se considerarmos que a soma de todos os incentivos diretos, 
isenções de impostos diversos, créditos fiScaiS e financiamento a 
juros subsidiado, com certeza ultrapassa, na média, o percentual de 
40% do valor exportado em produtos manufaturados, vamos con
cluir que esse custo andou, no ano passado, pela casa de 1,5 bilhões 
de dólares, ou seja, de 22 bilhões de cruzeiros já em 1977, isto é, o do
bro de II bilhões, cifra anunciada pelo MiniStro Velloso. 

Mas isto ainda não é tudo, Srs. Sen;dores. Ó cu~to global teria 
que incluir também os custos indiretos, pelo menos, os incentivos no 
fmposto de Renda e a redução dos impostos aduaneiros nos insumos 
importados. 

A. quanto somaria tudo isso em um ano? A quanto somaria em 
lO anos? Que vergonhosos e grandes problemas não seriam resol~ 
vidas com a aplicação dessas enormes somas em programas destina
dos à faixa pobre da população brasileira? (Muito bem!)__ 

Seria necessário, absolutamente necessário, pagar um custo tão 
alto? A resposta é sim, mantido o at_ual mo_delo concentrador. A res
posta seria não, se o modelo adotado tivesse sido outrO, com uma 
composição do produto interno muito mais voltado para os bens de 
serviço demandados pelas faixas pobres da população. A resposta 
seria não. se os dirigentes da politica econômica tivessem sido mais 
influenciados pelas d~mandas políticas livremente manifestadas em 
·eleições diretas. (Muito bem!\ A resposta seria não, caso a Oposição 
brasileira não tivesse sido sistematicamente afastada do Poder pela 
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força dos atas de exceção do autoritarismo e do arbítrio. (Muito 
bem! Palmas.) 

O custo é: realmente muito alto. Mas o pior é que ele vai aumen
tar, e vai aunlentar muito nos próximos anoS. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Isto é mais grave ainda. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ) - O próprio 
Ministro Velloso, com os seus números, prevê uma elevação de mais 
de I 00% de t 977 para 1978. 

O Sr. Paulo Brossard (MOB- RS)- Vai ser P!3-go pelo povo 
brasileiro. --

O SR. ROBERTO SATURNlNO (MDB- RJ)- Vai ser pago 
pelo povo brasileiro. O que dâ bem uma idéia do sacrifício que serã 
exigido deste povo, deste pobre povo brasileiro, para que possa 
continuar vendendo aos ricos povos de outras nações os automóveis, 
os tratares, os tecidos e os. calçados que ele, povo brasileiro, não 
pode comprar. (Muito bcmf Palmas.) Esse panidoxo, esse absurdo, 
vai continuar e vai crescer, como eu disse. 

O General Figueredo já declarou que o modelo económico não 
vai mudar. Não tendo sido. eleitÇ> pelo povo, ele não tem que se 
importar com que o povo paga, este pobre povo brasileiro. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Diz o Senador Virgílio Tá~ 
vora que até o ano 2.000. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ)- Até o ano 
2.000, imaginem V. Ex•s! 

O Sr. Virgfiio Távora (ARENA- CE)- Já !feixamos apenas 
para 1997, lembram-se os Senhores da última .conta. Fomos 
generosos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Isso do Lado 
das exportações. E quanto às importações'? ~ certo que o Brasil 
conseguiu contê~las ao n(vel de 12 bilhões d,e dólares. Mas o Gover~ 
no criou um monstro: o chamado depósito compulsório que, neste 
ano, deverá atingir cerca de 46 hiihões de cruzeiros 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Confere. Desta vez o 
nümero é exato. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB RJ) - Um 
mecanismo mais simples, tipo CEXI:-.1', teria obtido o mesmo 
resultado e poderia ser extinto sem nenhum dano quando não mais 
fosse necessário. Agora, como extinguir eSS"e-Tiü)tfstrO Criado'? Como 
devolver à circulação de 50 bilhões, 100 bilhões, 500_ bilhões de cru~ 
zeiros, sei lá quanto, sem contar com o recolhimento correspondente 
ao ano, no ano em que se extinguir esse depósito-Compulsório? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)~ Será gradual e pau~ 
latinamente, 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Fica a per
gunta. t=. claro que a resposta não pode ser dada por este Governo. A 
responsabilidade será de governos futuro~. Quem sabe será um 
governo do MDB. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- O pior de tudo é que tere
mos ainda de resolver esse problema herdado do situacionismo atual. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Em 1997. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores, todo este absurdo vai continuar e vai crescer. A 
economia mundiál está em situação difícil. E o PreSiderlte Geisel sa~ 
be disso. Leio na Mensagem, à página 11; 

"Além disso, como jâ apontado antes, a economia mun~ 
dia! atravessa uma fase de desequilíbrios inquietantes e de 
penosos reajustes." 

A tão esperada recuperação frustrou-se e não é mais esperada se~ 
não para a década dos 80. As economias nacionais fecham~se em 

_," 
atitudes cada vez mais protecionistas. O início, -agora,- das negocia~ __ · ·
ções do GA IT vai deixando claro o que já era claro; cada qual das ri--._:.:~ 
cas nações do mercado ocidental quer se proteger da investída expol...;_ · .. 
(adora de pafses como o Brasil. ·~ 

E o Presidente Geisel sabe disso. Leio aqui n·a Mensagem, à 
página 12: 

~· ... no âmbito comercial, ressurgiram tendências 
protecionistas que entorpecem a capacidade dos paises em 
aumentar suas receitas por meio de exportações, principal
mente as de produtos manufaturados.'' 

A situação, por conseguinte, vai piorar. Os preços dos nossos 
produtos tendem a cair. Ainda esses dias, muito recentemente, tive~ 
mos que aceitar uma redução substancial, cerca de 8% no preço de 
verida do nosso minério de ferro pa~a o Japão, o nosso principal 
comprador. 

O Sr. Virgíli~ Távora (ARENA - CE) - Que não é indus~ 
trializado, é um ins.umo bâsico. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO (MDB- RJ)- Mas em que 
isso ContradiZ a afirmação que faço? 

O Sr. Vh·gilio Tâvora (ARENA- CE)- O que contradiz é que 
a base de todo o raciocínio de V. Ex', que estamos montando uma 
exportação errô.nea à base de produtos manufaturados, quando 
estes, cada vez representam mais percentualmente na nossa balança 
de pagamento. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E nesse sentido, cada vez 
maiores. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Perdão, mas 
o que eu quis dizer não foi exatamente isso. O qUe argumentei é que 
este modelo voltado para a exportação é que precisa ser revisto e 
modificado. O que não podemos é confiar o nosso desenvolvimento 
num futuro que, pa;ra nós, é absolutamente incerto. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)-- O q~e não 'podemos, 
também, é confiar o ft;tturo em aventuras que não tenham pés no 
chão. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Sem dúvida alguma, esta
mos de acordo. 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (MDB- RJ)- Estou de 
acordo com V. Ex.• 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE) - No caso atual, há um 
desafio como fechar aritmeticamente uma conta de balança comer~ 
cial, senão procurando restringir importações e expandir exporta~ 
ções. Se V. Ex•, no auge da sua paixão crítica. conseguir resolveres~ 
se problema, temos a mais absoluta certeza que as luzes que desta 
tribuna brotarem, serão dirigidas às autoridades competentes, às 
autoridades monetárias, para que outra direção seja tomada na nos~ 
sa politica financeira. Mas até aparecer a solução deste problema, 
dificilmente poderemos aquiescer com a peroração de V. Ex• 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Problema que se agravou 
tremendamente nos últimos governos, ditos revoh,Icionários, e que 
continua a se agravar para o futuro. 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (MDB- RJ)- Não obstan
te todas as nossas advertências, as da Oposição. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Problema que existiu, 
existe e existirã. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E: um problema externo, 
cada vez maior, a exigir cada vez mais e maiores exportações. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - Rl) - Srs. 
Senadores, isso não é tudo! O pior é que, mesmo com esse sacrifício 
crescente do nosso povo, corremos o risco de chegarmos a urriã situa-
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ção de ín_solvência, que obrigaria a Nação a se curvãf- ante seus credo
res, e aceitar condições contrárias a seus interesses. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Qu.ejã vem ocorrendo em 
parte. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MD8- RJ)- Outros paí
ses muito próximos de nós, geogrãfica ou culturalmente, passaram 
ou estão passando por esta situação constrangedora. 

O Sr. Gilvan Rochã (MDB - SE) - O Senador Virgílio 
Távora tem toda a razão~ este País, neste Governo, não tem jeito~_ 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Ainda 
agora, neste momento mesmo, volta-se a falar na famosa venda de 
ações da Companhia Vale do Rlo Doce, património e orgulho deste 
País. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-~ verdadel 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Neste ano 
de 1978, o Brasil terá que pagar cerca de 7,5 bilhões de dólares de 
juros e amortizações de sua díYida, gasto que representará mais de 
60% do total de suas receitas de exportação, E, no ano seguinte, em 
1979, esse grave quadro ainda mais se agravarã. 

Até quando nos manteremos fiados nos altos níveis de liquidez 
internacional e no prestígio de País, bom pagador, jun~o aos grandes 
banqueiros do mundo? 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) ~Pagando mais caro do que 
outros países. --

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Pagando 
mais caro do que outros países, como foi aqui salientado pelo Sena
dor Paulo Brossard. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- E que, como foi mos
trado, não era a regra. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MD!I- RJ)- Até quando 
poderemos manter essa situação? Há previsões, como a do Presiden
te do Banco de Desenvolvimento do Rio de Janeiro._ que é um ho
mem afeito a este tipo de previsões, de uma dívida de quarenta e qua
tro bilhões de dólares, em 1980, e de setenta e oito bilhões de dólares, 
em 1985. Será essa uma política sensata? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - V. Ex• estâ 
encampando essa fo.turologia? 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- É uma hipótese. 

O SR. ROBERTO SATURNINO~(MDB- lU)-.::. Na falta de 
outras, como V. Ex• bem sabe que não conheço, tomo de uma que 
vi publicada, e procedente de uma fonte que, a mim, merece respeito, 
que é a do Dr. Sebastião Vital, Presidente do- Banco de 
Desenvolvimento do Rio de Janeiro. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Pelo menos é uma hipóte
se idónea. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MbB- RJ)- e um ho· 
mem de cuja capacidade não tenho nenhum motivo para duvidar. 

O Sr. Virgí1io Távora (ARENA- CE)- Mas por ser hipótese 
idónea não pode ser tomada como dogma de fé. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Mas- níl1gu_êm estâ 
tomando como dogma de fé! Está sendo examinado como hipótese. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Coisa parecida do que dis
se agora o Senador VirgHio Távora, ouvi eu na Legislatura passada, 
como Deputado Federal, falando-se da dívida que era de quatro ou 
cinco bilhões e prevíamos em quatro ou cinco anos vinte bilhões. Era 
uma futurologia pessimista! Esta aí. 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (MDB - RJ)- Perfeito, 
V, Ex• tem toda a razão e foi ao ponto nuclear da questão, 

O Sr. Virgflio Tál·ora (ARENA - CE)- E a futurologia era 
mesmo muito pessimista, porque afirmava o caoS àquela ocasião. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- E se deu. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE}- Não se deu. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Posteriormente. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Mas não confirmou o 
caos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Confirmou 
as apreensões de V, Ex~. esta é a verdade. 

Sr, Presidente e Srs. Senadores, isto ainda nã.o é tudo porque, há 
algo que ainda mais nos assusta: ê o fantasma da crise que ronda a 
economia mundial, nessa mudança de década. "A crise que se 
avizinha na Europa, para 1979, é pior do que a de 1930", -disse, no 
mês passado, o General Oziel Costa, Presidente do Conselho Na
Cional de Petróleo, prevendo o apogeu da catástrofe para o período 
de l982a l98?. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Tambêm_ê futurologia, é 
uma previsão! 

O SR. ROBERTO SATURN!NO (MDB- RJ) -Também é 
futurologia! Claro! Mas, partindo tambêm de um homem afeito à 
negociação no mercado internacional e, um homem de cuja idoneida
de não podemos duvidar. 

O Sr. VirgiJio Távora (ARENA- CE)- E essas cassandras, 
aqui, desejam justamente que tudo isso se realize? 

0 Si. Marcos Freire (MDB- PE)- Cassandras quem, nós ou 
o General? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- V. Ex•s: 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Srs. Senadores, o nobre 
Senador Virgílio Távora está numa aura de otimismo e satisfação, 
que todos afinal compreendem, e todas as hipóteses apresentadas 
-p-or pessoas conhecedoras do assunto são apresentadas como 
futurologia sinistra, pessimista, cassandras e não sei mais o quê. 

O Sr. Virgílio Távora (MDB- CE) ---Apenas, a euforia com 
que estamos dominados, não é tão grande como a que estão domi
nados, ao que informado estamos, alguns dos correligionários de 
V, Ex' e do seu Estado natal. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Srs. 
Senadores, e quem quiser encontrar razões para se preocupar com 
tão negro oráculo não terá muito trabalho. A queda constante do dó- _ 
lar, no mercado internacional, que atingiu, efetivarÍlente, proporções 
alarmantes no primeiro trimestre deste ano (6% em relação ao marco 
e 8% em relação ao iene), ê um prenúncio de algo que pode ser 
realmente _muito grave. E: consegiiência de um dêficit na balança 
comercial daquele Pais, dos EEUU, de 40 bilhões de dólares nos úiA 
timos 22 meses, tendo atingido seu ponto culminante_, precisamente, 
no primeiro trimestre desse ano, com um valor -negativo recorde de 
10 bilhões de dólares. E é precisamente esse enorme déficit do maior 
comprador do mundo que tem sustentado, e sustentado mal, a 
periclitante conjuntura econômica internacional. 

Pergunta-se: o que acontecerá se o maior comprador do mundo 
tiver que restringir drasticamente suas compras para estancar um 
déficit insuportável? · 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Esta é a questão! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Está é a per·· 
gunta: o que acontecerã? Eu não sei! Mas pode bem ser algo como a 
implosão do mundo económico ocidental, com maior ruína para os 
países que mais dependem do mercado externo, para a sustentação 
das suas economias. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Como o nosso País! 
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O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Como o 
nosso País. Aliás, desnecessariamente. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Desnecessária e delibet:a
damente. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Porque é 
sabido que o nosso País é daqueles poucos que têm condições para 
um grau de autonomia não absoluto, nías relativamente muito maior 
do que a grande maioria dos países do mundo. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - NWguêm ei-itporta, 
nobre Senador, pela vontade de exportar, mas pela necessidade de ex
portar. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Mas agora, a esta altura, 
já hâ necessidade de exportar, como conseqüência da poHtica 
adotada. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Exata· 

mente. E na medida em que não se revê este projeto, a necessidade 
cresce de ano para ano. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Cada vez mais. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Ao contrãrio; a 
necessidade de importar está praticamente parada, estacionada de 
1974 a esta parte. A de exportar é que a aumentou. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Exatamente. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Ã custa de quantos subsi-
dias. -

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - À custa de 
quantos sacrifícios. -

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)~ Â custa de quantos subsi
dias, inclusive. Ã custa de quanto subsídios, a que aludiu o nobre 
Senador, que estâ na tribuna. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Exatamente. 
Sr. Presidente, é sensato, nestas condições, manter um modelo 

eminentemente exportador? O que equivale a perguntar: :t: sensato 
manter o mode)Q concentrador de riqueza, já que aquela caracterís
tica decorre necessariamente desta? ~ sensato manter o modelo 
concentrador exportador? Pergunto. Faço esta pergunta quando po
deria fazer outraS: é socialmente justo manter o modelo concentra
dor exportador? (Muito bem!) t politicamente Viâvel manter o 
modelo concentrador exportador? (Muito bem!) 1:: moralmente acei
tável manter o modelo concentrador exportador? (Muito bem!) 

O Sr. Paulo 3rossard (MDB --RS)- E ju_stiça seja feita a 
V. Ex• V. Ex• não está dizendo isto aqui, agora. Desde o primeiro 
pronunciamento feito nesta Casa, V. Ex• tem defendido esta tese_. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ~verdade, 
nobre Senador. V. Ex• reconhece uma verdade. f: verdade. E 
continuo a repetir: a meu ver, ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- E desde o infcio ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- ... no meu 
modesto entender, não é sensato. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- ... temos afirmado a 
V. Ex • que expansão de mercado interno não paga dívida ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Especialmente quando as 
dívidas são aumentadas de ano para ano. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Por um 
projeto deliberado. 

O Sr. VirgOio Távora (ARENA- CE)- ... não cria divisas que 
precisamos. Ma~ mesmo que paradas fossem e nos voltássemos para 

o mercado interno, não há essa aritmética que {aça expansãO de 
mercado interno criar divisas e pagar aquelas importações mínimas 
necessárias. 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- (Fora do microfone.) Mas 
há outras alternativas, 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Se me permite o nobre 
Senador, até eu, que não sou versado como o orador que está na tri
buna, saberia responder ao eminente Uder do Govern.o. Ninguém 
defenderia, e o nobre Senador Roberto Saturnino jamais defendeu, 
que toda a economia brasileira estivesse voltada para dentro de suas 
fronteiras, porque isso seria igualmente insensato, de modo que o 
nobre Líder está fazendo uma caricatura do pensamento do nobre 
Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB- SE)- Muito bem! 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE)- Nem toda a econo
mia brasileira está voltada para o e;xterior, para a exportação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Nem eu 
estou dizendo isso. 

O Sr. Paulo. Brossard (MDB- RS)- :1:. evidente que não, mas 
é predominante; al está ela. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - É uma 
questão de diretriz dominante. O que queremos é exatamente que 
haja uma rotação nessa diretriz e que ela se volte mais para o merca
do interno do que para o externo. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE)- (Fora do microfone.)-
V. Ex~ já mostrou, em inúmeras oportunidades, a possibilidade dis
so. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Po&Sibilida. 
de concreta, viabilidade concreta. t uma questão de projeto político. 
Esta, a verdade. 

Srs. Senadores, esta pergunta, a meu ver, tem uma só resposta: 
Não! Não é sensato continuar mantendo esse modelo concentrador 
exportador. 

Mas o General Figueiredo já declarou que o modelo econômico 
não será alterado. E mais: disse gue se o povo repudiar suas idéias, 
votando na Oposição, em novembro próximo, ele explodirá. Entre o 
risco dessa explosão e o aprofundamento do quadro desesperador, a 
Nação pára perplexa. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Quem explodirá, o Gene
ralou o povo? 

O SR. ROBERTO SATlii''!NO (MDB- RJ)- O General 
disse que ele explodirá junto com outras forças. 't difícil contabilizar 
essas forças, é difícil avaliar o tamanho da explosão. Mas é uma 
ameaça que paira no ar. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Lembro~me agora da 
frase textual: "eu expludo"- disse o General. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- "Expludo"" 
-estava nos jornais·. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- Seria ele, seria oBra
sil? V. Ex• veja bem a frase. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- "Eu expludo"- disse o 
General; lembro-me agora. 

O Sr. Virgílio Tá\'Ora (ARENA- CE) - Veja bem, se ele se 
referia a si próprio, ao Brasil; ou a que era? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Entendi. 
Senador, que ele se referia a ele prório e a -um conjunto de forças 
militares, com as quais ele explodiria junto. 'Agora, as dimensões des
sa explosão, acho que V. Ex' talvez possa avaliar melhor do que nós., 
De qualquer forma, ficou a ameaça no ar. O povo brasileiro, que leu 
aquela entrevista, não deixo!Nie ficar apreensivo. I:. óbvio! 
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O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- E quaSe -explodiu! O 
nobre Senador Virgílio Távora está de malas prontas, despedindo-se 
de nós; por isto é que avança certas assertivas. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - t uma 
que..«tão de projeto político, é uma questão de determinação, de revi
são da política económica. 

O Sr. Virgnio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
permita-nos um aparte. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Mas, é claco 
que esta revisão só pode ter sentido, só pode ter sustentação, na medi
da em que ela respeite, em que ela atenda a uma pressão de deman
das políticas que estão colocadas neste Pals. b a redemocratização 
do Pals, é o atendimento à pretensão de enormes massas que estão 
marginalizadas nessas decisões, do povo brasileiro, dos trabalhado
res; até da comunidade empresarial, que ultimamente tem sido posta 
à margem dos processos de decisão. 

b isto o que nós pedimos. porque só desta forma é que se po
derá, gradativamente, mudar a direção do modelo econômico, de 
forma a construir aqui um desenvolvimento viável, estável e em bene
ficio do pobre povo brasileiro. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)- b isso que o Prisiden
te está fazendo, eminente Senador. Mas, apenas pedi o aparte para, 
servindo de ponte a tribuna, respostar ao eminente Líder do Go~ 
verno, que diz estarmos de malas prontas e por isso é que estamos ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - "Líder do Governo"! 
V. Ex• já me atribui essa qualidade? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)~ Não. É Oposição mes· 
mo. Fique aí. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- É que V. Ex• já reconhe· 
ce que o Governo se aproxima ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Quando eu falava 
V. Ex~ já devia saber que era no ãhO ~.000. Isto já está implícito. É 
um assunto jâ tão discutido; ano 2000. Já demos 1997 para V. Ex•s 
e ainda reclamam. Mas, estávamos dizendo, eminente Senador, 
V. Ex~ referiu-se àquela euforia porque estávamos de malas prontas. 
Sem ser futLlrólogo, vejo no semblilnte satisfeito, radiante- poderia 
se dizer - do eminente více-tíder da Oposição para assuntos eco
nômicos, também já um·ariancar de preparar malas para nos deixar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Aí V. Ex• 
está fazendo previsões que absolutamente não correspondem à verda
de. V. Ex~ está avançando em previsões que são só de V. Ex• 

O Sr~ Virgílio Távora (ARENA -CE) - Mas eu só vi futu
rologia, hoje, nesta Casa. Então, vamos arriscar tambéin a nossa. 

O Sr. Paulo Bross-ard (MDB- RS)- Se me permite o nobre 
Senador, eu devo dizer ... 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides. Fazendo s_oar a. 
campainha.) - A Presidência Pede aos nObreS Srs. Senadores que 
solicitem o aparte ao orador para o melhor ordenamento dos nossos 
trabalhos. 

O Sr. J?'aulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Aquiescencia do orador.) Devo dizer que se é certo que o no
bre Senador pelo Cearâjâ se encontra com as malas prontas para nos 
deixar, se dependesse do nosso voto. ele não nos deixaria. Permanece
ria conosco. O que mostra o quanto ê estimado, pelo menos pela 
Oposição. 

O Sr~ Virgílio Távora (ARENA -CE)- TOuché! Não sei se pe
la ge~rosidade da Oposição ou pelei--prazer que tem justamente nos 
debates. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Não se trata 
de generosidade, no caso. Trata-se do reconhecimento do valor de 
V. Ex~ como representante do seu Estado, do cavalheirismo com 
que sempre atendeu às nossas solicitações e também, - por que não 
dizer?- do muito que precisamos de V. Ex~ como preciosa fonte de 
informações para a elucidàçào de enigmas, muitos dos quais não se
ríamos capazes de desvendar, não fosse a elucidativa palavra de 
V. Ex~ 

O Sr. J?'aulo Brossard {MDB- RS)- Veja V. Ex~ que é pos
sível debater em boas condições nesta Casa, com prazer e com 
proveito. 

O Sr. VirgiJio Távora (ARENA- CE)- E nisso, eminente Se
nador, faça justiça, procuramos sempre, Oposição e Governo, no 
campo econômico, sempre debater no mais alto níveL 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-~ exatamente o que es
tou di_zendo. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Ouço o no· 
bre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) ~Quero responder, de 
uma vez por todas, a essa afirmação reiterada e pleOnástica do ilustre 
Senador Virgílio Távora, de que a Oposição só chegará ao poder, no 
Brasil, no Ano 2.000. Assim também dizia Luís XVI, a fidalguia e a 
aristocracia Bourbon, quando a Revolução Francesa já se arrumava 
no pensamento dos enciclopedistas. Mussolini também garantia mil 
anos de domínio do Mare Nostrnrn, do Mediterrâneo. Pretendia 
reproduzir -o Império Romano ainda por mil anos; e, no entanto, a 
decadência já corroía os alicerces do totalitarismo mussoliniano, 
hitleríano e dos Bourbons. Portanto, essa evasiva é muito intefessan~ 
te; quando o argumento falha, quando não há mais substância de 
argumento, diz-se que a Oposição só alcançará o Governo no ano 
2.000. t preciso que esse Governo se B.cautele; que todos os 
"biônicos", "os biotônicos'-.,- e os "petrônicos" se acautelem, porque 
talvez eles estejam próximos da grande ruína. 

O SR, ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ) - Senador 
Evandro Carreira, pode ser que muitos não tenham prestado atenção 
na advertência de V .. Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (MOB- RS)- Muito bem! 

O SR. ROBERTO SA tURNINO (MD\l - RJ) - Mas nós 
sabemos o quanto ela tem de densidade, o quanto ela tem de verda~ 
de. Agradeço a intervenção de V. Ex' 

O Sr. -Paulo Brossard (MDB - RS) - ~ draffiática, mas é 
verdadeira. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE) -1997. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores, 'VOU encerrar por hoje, para não mudar o tema. 
Prefiro separar os discursos em compartimentos, se bem que, como 
disse antes, a interligação entre e[es é, por vezes, fortíssima. 

Fic-o hoje, por aqui, neste problema do balanço de pagamentos e 
da dívida externa. Espero voltar, não sei COJ71 quantos discursos, já 
di.sse; abordando a situação conjuntur~l dá nOssa economia, a suces
são de casos de insucessos financeiros que continuam ocorrendo, a 
calamidade no campo social, no campo habitacional, enfim, prome
to, aqui, fazer tantos pronunciamentos quantos necessários, para 
esgotar a minha capacidade de análise neste documento que é a 
Mensagem ao Congresso Nacional, enviada pelo Presidente Ernesto 
Geisel, -este ano. 

Agradeço a atenção dos nobres colegas. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA- CE)_- Peço a palavra para 
uma comunicação, Sr. Presidente. -- --
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE. Para uma 
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ 

Embarcando amanhã para a nossa terra, ouvimos, com a .aten
ção que sempre merece, o discurso do nobre Senador Satui-nino Bra
ga. Responde-Ic-emos tão logo voltarmos e votos fazemos para que 
o encadeamento dos seus outros pronunciamentos se efetue após ter
ça-feira, quando aqui presente estaremos. 

Era o que tínhamos a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR. SERÁ PI/JIJ.lCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Otto Lehmann. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos assistindo, nos últimos anos, a uma vigorosa e ampla 
discussão dos problemas e perspectivas da agricultura brasileira. Há 
uma inusitada preocupação com os temas da agricultura por parte de 
amplos seguimentos da sociedade brasileira. O Brasil toma consciên
cia da oportunidade que o desenvolvimento da agricultura pode 
oferecer a um País dotado d_e abundantes recursos de terra e traba
lho. Nossa vocação agrícola ainda não se esgotou quatro séculos e 
meio após a descoberta. A economia do Brasil, desde os primórdios 
da colonização, assentou-se em sucessivos ciclos de expansão das 
atividades agrícolas e de mineração. A formação ecortômica do 
Brasil, exaustivamente pesquisada por diversos estudiosos, fundou
se na produção em larga escala de produtos agrícolas,destinados ao 
comércio internacional. À exceção do café, nenhum dos produtos 
que sustentaram a expansão das atividades econômicas, no passado, 
gerou estruturas econômicas capazes de produzir um desenvolvi
mento auto-sus_t_en_tªQQ_e duradouro. O café, _no entanto, possibilitou 
ao Brasil iniciai-ã implantaçãO de um sopro de industriàlização que 
se consolidou, ao longo de 40 anos, no bojo de outras transforma
ções, quer internas, quer externas. 

Modernamente, no entanto, o Brasil não deixou de ser um País 
agrícola, se o avalial;"mos pelo prisma de seu comércio exterior, São 
ainda os produtos_ agropecuârios os principais- responsáveis pelas 
divisas que obtemos. Em 1977, 2/3 delas provieram dos produtos 
agropecuários. Como fonte de erriprego, a agricultura representa 
notãvel parcela da economia brasitcira, especialmente no Norte e 
Nordeste. Mais estratégica ê a posição da agricultura quindo se 
avaliam as oportunidades futuras da economja brasileira, a médio 
prazo. As recentes repercussões do aumento exagerado do preço do 
petróleo, onerando a balança comercial do País, só não foram mais 
positivas sobre a eConomia brasileira, porque o caie, a soja e outros 
produtos agrícolas contribuíram para a elevação da receita cambial a 
níveis nunca alcançados em nossa história. 

Nos próximos anos, entre as alternativas de que o País dispõe 
para manter em razoâvel equilíbrio suas contas externas, destaca-se a 
expansão da agricultura. Acresce, ainda, o fato de que o setor agríco
la está sendo chamado a contribuir, também, com quantidades cada 
ve:t maiorês de alimentos para a população do Brasil, cuja taxa de 
expansão demográfica e de urbanização é das mais altas do mundo. 

Felizmente, os Governos da Revolução_ têm sabido dar à 
agricultura um amparo ex.cepcionat. Expandiram-se as garantias de 
preço mínim-o aos principais produtos, construíram-se Silo-s e arma~ 
zêns pelo País afora; ampliaram-se as aplicações no crédito rural, 
especialmente através de extensa rede do Banco do Brasil; a pesquisa 
agrícola, fonte de geração de novas tecnologias, capazes de aumemar 
a produtividade e qualidade dos produtos agrícolas, expandiu-se 

com a criação e o apoio à EMBRAPA; a ação da assistência-técnica, 
levando aos agricultores as últimas conquistas da tecnologia agríco~ 
la, fez-se sentir, de maneira plena, em todo o território nacíonal, atra· 
vês do trabalho dos técnicos das empresas do sistema EMB~.ATER 
e da CATI; em São Paulo, vultosos investimentos em eletrificação 
rural estão mudando a face do campo, levando energia para 
melhorar a produção e o bem-estar das populações rurais; os progra
mas de incentivo e apoio à colonização de novas áreas, principal .. 
mente na Amazônia, criam novos pólos de desenvolvimento 
agropecuârio numa região quase intocada pelo homem; os cerradosl 
vastas áreas até há pouco improdutivas, estão sendo conquistadas 
pela moderna tecnologia, graças aos programas especiais lançados 
nos últimos três anos. 

As áreas de cerrado representam a mais prÕmissora região d~ 
expansão da agricultura brasileira, ocupando 50 milhões de hectares 
aproveitáveis, concentrando-se nos Estados de Mato Grosso, Minas 
Gerais e Goiás. As qualidades físicas de seus solos, sua topografia 
levemente ondulada ou plana e o regime pluviométrico das áreas 
onde. se encontram tornam o cerrado apto a produzir 
economicamente. desde que seja corrigida a acidez do solo 
e praticada, de forma correta, sua fertilização. A pesquisa agrícola_ 
ainda precisa resolver numerosos problemas ligados à exploração 
dos cerrados, daí a necessidade da coritinuação dos inveStimentos 
que a EMBRAPA- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
-e o sistema de pesquisa da S_ecretaria da Agricultura de São Pa_ulo 
vêm fazendo na procura de soluções para esses problemas. Mas o 
fato é que, com os conhecimentos atualmente disponíveis, jâ se come
çou-"e. conquista dos cerrados. Reconhecendo a importância estraté
gica dos cerrados, em 1975, o Governo Federal lançou o 
POLOCENTRO- Programa de Desenvolvimento dos Cerrados
com investimentos programados no triénio 75-77 da ordem de 
Crl 12 bilhões, dos quais Cr$ 7 bilhões destinados a linha de crédito 
especial; Cr$ 3 bilhões a incentivos fiscais do reflorestarn_ento e 
Cr:f 2 bilhões a investimentos de infra-estrutura. A produção agríco
la tem mostrado excelente resposta nos Estados oride se implantou o 
POLOCENTRO. 

A sustentação do crescimento da agricultura na ârea dos progra
mas especiais do POLOCENTRO, como de resto do Brasil como um 
todo, em especial nas regiões Sudeste e Sul, responsáveis pela maior 
parte da produção global de alimentos do País, exige continuando 
esforço e crescente ãJiõffe- de recursos financeiros capazes de susten
tar a expansão das lavouras e das criações. A moderna agricultura 
brasileira, praticada em escala C(P•oerdal, ex.ige elevados correti-
vos, defensivos, sementes etc. r insumos, os corretivos e 
fertilizantes desempenham par al pela respota que sua utiliza-
ção produz no aumento da r .. ,:..iutividade e da produção. Sem eles, 
teria sido impossível aos Estados Unidos tornarem-se Q maior 
produtor agricola do mundo. Graças ao seu uso em larga escala, foi 
possível à lndia, ao México, ao Paquistão e a outros países do Tercei
ro Mundo, aumentar sua produção agrícola, melhorando sensivel
mente seu balanço de alimentos. AS variedades melhoradas pelo 
trabalho paciente dos pesquisadores agrícolas não produziriam mais 
sem a utilização de corretivos e fertilizantes. A marca do sucesso da 
agricultura de hoje está no uso sistemático de insumos modernos. 
Sem seu concurso, como bem acentuou o Professor Theodore 
Schultz, da Universidade de Chicago, a Humanidade não teria 
conseguido expandir a produção de alimentos e fibras a níveis capa
zes de conjurar o que seria a maior crise de alimentos da sua história. 
A agricultura que se pratica no Brasil, para abastecimento do mer
cado interno e para a exportação, assenta-se tambêm no uso desses 
insumos. 

Por essas e outras razões, o Governo brasileiro tem ainparado o 
pordutor, com crédito subsidiado e em mçmtante adequado às neces
sidades de sua produção, na compra de corretivos e fertilizantes, em 
investimentos de capital etc. Sem o calcário, que atua como potencia
dor dos fertilizantes, esses são aprOveitados parcialmente pias 
plantas, perdendo·se sua maior parte, e, conseqUentemente, tcdiizin: 
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do-se seus efeitos sobre o aumento da produção. Os fertilizantes, por 
sua vez, ainda são em sua maioria importados, resultando, portanto, 
a necessidade de sua utilização racional para evitar ~desperdícios 
onerosos ao produtor e ao País. 

Desde o estabelecimento do FUNFERTIL, em- 1966, quando 
foram criadas tinhas de crédito espC:ciais para a co-mpra de-fertilizan
tes pelos agricultores, a agricultura experimentou notável moderniza
cão. 

Para se ter uma idéia do grau de modernização atingido pela 
agricultura brasileira, em São Paulo, em 1977, foram consumidos 
cerca de 145 kgjha de fertilizantes, índice comparável ao dos Estados 
Unidos~ 

Quanto ao calcário, somente a partir de 1975, com o ~tabeleci
mento, pelo Governo Federal, do PROCAL - Programa Nacíonal 
de Calcário Agrfcola - foram comercializados, para uso agrícola, 
cerca de 16 milhões de toneladas, o que possibilitou a incorporação 
de novas terras ao cultivo e à melhoria da qualidade dos solos. 

A capacidade instalada dos moinhos de calcário e sua produção, 
em 1973, era da ordem de 6.804.000 tjano e 3.6~2.0lld.t/iino, respecti
vamente. As regiões Sudeste e Sul produziram, então, cerca de 3,5 
milhões de toneladas .de calcário, equivalente a cerca de 96% da 
produção brasileira. Em 1977 a capacidade mineradora do setor de 
calcário atingiu a cerC<lOe 18 milhõe.o;: ti~ toneladas. 

Por ocasião do lançarrlentO do ·pROCAL, em 1975, calcuiava-se 
serem necessários aproximadamente 60 milhões de toneladas .de 
calcário para uma completa correção de acidez dos solos cultivados 
do País (média de 1,5 tfha em 3 anos). 

O PR OCA L estabeleceu como meta para o País a utili_:zação, em 
1975, de 6.100.000t de calcário, de 7.800.000t, em- f9"70;f0.600.000t, 
em 1977, 12.600.000t, em 1978 e 15.300.000t, em 1979 sendo que as 
regiões Sul e Centro deveriam consumir entre 95 e 98% desses totais. 

O programa lançado previa recursos para' o financiamento da 
expansão ou. instalação de indústrias (moinhos calcários), para a 
formação de estoques por parte das empresas produtoras de calcário 
e para o transporte, aquisição e aplicação pelo agricultor. Quanto 
aos recursos do PR OCA L, ao tempo de seu lançamento, estimava-se 
q~;~e em 5 anos ser-lhe-iam destinados Cr$ 6,5 bilhões, dos quais 5,2 
bilhões para financiamento a agricultura. ___ _ 

Os industriais atenderam ao apelo do Governo Federal e, 
durante os anos de 1975 e 1976, os volumes comercializados, de 
5.500.000 te 6.160.000 t, respectivamente, aproximaram-se das me
tas estabelecidas pelo PR OCA L que, conforme mencionamos, eram 
de 6.000.000 l e 7,600Jl00 L · 

Em 1977 as autoridades monetárias reduziram a disponibilidade 
de recursos colocados à disposição de industriais e agricultores, 
virtualmente desatívando o PROCAL. Justamente num ano em que 
a agricultura fôra chamada a contribuir com renovados esforços 
para o abastecimento interno, tão importante nO combate a inflaç~o 
e, por outro lado, na obtenção de divisas necessárias ao País, sofreU 
ela vários golpes como a redução dos recursos para o crêdito agricola 
em geral. O produtor não pode ficar a mercê de oscilações na política 
agrícola, mormente na política de crédito rural. Sem crédito na hora 
certa e a custo compatível com a rentabilidade d_o setor, controlado 
em grande parte pelos preços administrados dos produtos agrtcolas e 
pelo confisco cambial, não haveremos de lograr da agricultura os 
benefícios de que necessitamos para prover as populações urbanas 
com alimentos e· exportar cada vez mais para equilibrar noSsas 
contas com o exterior. 

Voltando ao caso do calcário, basta lembrar que, em 1977, 
deixaram de. ser aplicados 7.920.000 t de calcário, por terem os 
agricultores Cancelado seus pedidos, em face da indisponibilidade de 
recursos de crédito na hora oportuna. 

Só em São Paulo, pãra vendas de 1.150.000 t, em 1977, foram 
cancelados pedidos correspondentes a 1.650.000 t, estando as indús
trias, nesse momento, com 600.000 tem estoque. 

Nos estados de São Paulo, Santa Catarina, P.afaõl,- Minas 
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empresas, na sua maioria de porte médio e pequeno e 100% 
nacionais, gerando diretamente 21.300 empregos. Desses empregos, 
aprOxima'damente 8.000 já foram desmobilizados em decorrêflCiã-da 
crise que se abateu sobre o setor a partir dos cortes feitos nos re~ 
cursos de crédito destinados ao PR OCA L. -

A queda na demanda, decorrente dessa situação, provocou o 
aviltamento dos preços a níveis insuportáveis. 

As despesas financeiras necessârtas à manutenção do setor estão 
minando a estabilidade das empresas, que se empenharam em 
programas de expansão, atendendo ao chamamento do Governo, 
por ocasião do lançamento do PR OCA L. 

Em 1. 978, os industriais projetaram a comercialização de 
14.200,000 t de calcário, quantidade um pouco superior às metas do 
PROCAL, de 13.200.000t. Desse total, 8.500.000t, corresponderiam. 
aos Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, com 5.500.000t e 
3.0000,000t, respectivamente. O volume adicional de produção que 
se oretende comerCializar, :.cima ----das metas do 
l>ROCAL, justifica-se pela suplementação de correção em áreas que 
nào sofreram tratamento no ano _pass_a~o. Mas como proceder à 
c-omercialização do calcárip se tanto o industrial como o agricultor 
se viram privados dos recursos para fazê-lo? 

Somente o restabelecimento das• ~ondições vigentes em 1975, 
para os financiamentos do PROCAL, possibilitará às indústrias e 
aos agricultores cumprir as metas estabelecidas por aquele pro~ 
grama, cujos benefícios para a agricultura brasileira têm sido notá
veis. 

Neste sentido, as indústrias do setor necessitam de recursos 
totais da ordem de Cr$ 4,26 bilhões!_~m 1978_, Com isto, a agricul
tura dos Estaçios do Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Minas 
Geral~. Mato Grosso e Goiãs poderão contar com os benefícios do 
calCário, insumo importante no equacionamento da moderna produ
ção agríco'"' 

A hora da agricultura moderna não pode ser adiada sob pena de 
o Brasil pôr em risco sua posição de segun'do maior exportador de 
produtos agrícolas. 

Aliás, neste passo, dias n:telhores estão amplamente anunciados 
nos propósitos governamentais, sendo de destacar-se a ênfase que o 
futuro Presidente da República, o eminente General João Baptista 
Figueiredo, empresta ao problema agrícola de nosso País, asseveran
do que o seu governo marcará uma atuação positiVa nesse sC:tor, 
mediante programas de desenvolvimento planejado. 

Estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as consitierações que 
julgamos oportunas e que submetemos ao alto descortino dos mem
bros desta Casa, com vistas também aos encarregados da política 
agrícola de nosso Pàís, no· âmbito do Poder Executivo. (~uito. bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henriqqe de La Rocque)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador VasconcelC!_s Torres. 

O SR. :VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

-Tratarei hoje desta tribuna vários assuntos de interesse dos. 
trabalhadores no meu Estado: 

O Sindicato-dos Metalúrgicos de Volta Redonda, Barra Mansa 
e Barrra do Pirai, ga Presidência 'do dirigente sindical Waldemar 
Lustosa, está fazendo com que todos os empregadores atendam as 
reivindic-ações dessa classe na questão do pagamento das indeni:za
ções àqueles trabalhadores que não optaram pelo FGTS, e não rece
beram os proventos anteriores a 1967. Por outro lado, a Companhia 
Siderúrgica ·Nacional, através de seu ilustre e talentoso Presldente, 
Engenheiro Plínio Cantanhede, jâ declarou que o pagam.:::nto das 
indenizações àqueles que ingressaram na Companhia em 1945 jã esta-' 
vam com o saque do benefício acertado. Esta medida vem atender 
justamente o problema por que luta esta TaEorlo;;a cfasse, pelo menos 
parc!almente, pdis os demais operáriOs, aqueles que ingressaram em 
1946 e 1947, continuarão na mesma sítuação.-

0 Presidente da CSN confirmou, também. a participação de seus 
empregãi:los nos lucros da empresa. Esta justa e aspirada medida 
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beneficiarâ cerca de 20 mil metalúrgicos que recebCrão ainda este 
mês seus pagamentos acrescidos de quantia superior a um salário. O 
Eng~' Plínio Cantarihede declarou, ainda, que estudará com carinho a 
possibilidade da aposentadoria aos trabalhadores mais idosos que, 
apesar da saúde abalada pelos rudes anos nos serviços que estiveram 
expostos, temem largar o emprego para não perder os benefícios a 
que têm díreito na ativa. 

Quero desta feita solidarizar-me com estas justas reivindicações 
dos trabalhadores metalúrgicos e, desta tribuna, fazer veemente ape
lo ao ilustre Presidente da CSN, Eng<? Plínio dos Reis Cantanhede, 
no sentido da concessão desses benefícios a estes Valorosos traba
lhadoores. E, também, congratular-me com o dirigente sindical 
Waldemar Lustosa e seus liderados pela boa notícia do pagamento 
da .. girafa", corno é cOiihecidã. Pelos metalúrgicos, a participação 
nos lucros da empresa. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores. 
Foi negociado entre o:i líderes empresariais e o ·sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
ElétrlcO do- Rio ae- Janeir-o,-- Caxias, Nõva )gUaçu, São João do 
Meriti, Nilópolis, Paracambi e Itaguaí, através do dirigente sindical 
do grupo, Sr. Oswaldo Pimentel, a liberação do adiantamento do 
abono de emergência na base de 15 por cento para 250 mil trabalha
dores vinculados a esta entidade. 

Essa medida foi proposta para compensar e equilibrar a perda 
do poder aquisitivo dos metalúrgicos e o aumento do custo de vida, 
que superou o último reajustamento salarial. Conforme abordei em 
discurso proferido anteriormente desta tribuna, o Sr. Oswaldo 
Pimentel, através de ingentes esforços empreendidos junto aos 
patrões, fez com que a Fábrica Nacional de Motores não compensas
se o abono liberado premiando seu operârios com o reajustamento 
reivindicado, e que algumas empresas já estejam pagando o benefício 
na base de I O por cento. 

Pela sua dinâmica atuação na campanha salarial encetada quero 
felicitar õ dirigente Oswaldo Pimentel e congratular-me com a classe 
pelas vitõria:s alcançadas. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores. 
A retirada do trem direto para o Rio de Janeiro e a necessidade 

de baldeação em Japeri efetivada pela Rede Ferroviária Federal, está 
causando sérios transtornos aos usuários dessa linha em Paracambi 
no meu Estado, que trabalham no Rio. 

Segundo foi apurado na localidade, a decisão da RFFSA foi 
precipitada pois, grande número de pessoas utilizam esse serviço, 
não só em Paracambi mas também os moradores de Paulo de 
Frontin, Mendes, Vassouras, Morro Azul e Sacra Família, que vêm 
de ônibus até Paracambi e dali tomam o trem direto. 

Além dos séríos contratempos pelas horas perdidas aguardando 
outro trem para fazer a baldeação, os usuârios na maioria trabalha
dores, às vezes são obrigados a se utilizarem dos ônibus interesta
duais trazendo sérios prejufzos financeiros à bolsa popular, pagando 
passagens aquém do poder aquisitivo. 

, Solidarizando-me com as queixas da população daquela região, 
apelo com veemêncía à Réde Ferroviária Federal para qLCe reveja a 
decisão tomada que está dificultando a vida de muitos usuários de 
seus serviços, que, julgo, viabilizam a permanência daquela linha 
di.reta. 

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

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A majoração abusiva das tarifas telefónicas no Estado de São 
Paulo, principalmente na região do Grande ABC, estâ provocando 
revolta dos usuãrios e a· protesto das Prefeituras, levou o Deputado 
Osmar Ribeiro Fonseca a requerer, na Assembléia --r.egrSfãiTva, a 
constituição de uma Comissão Especial de Inquérito para apurar ir
regularidades que estariam ocorrendo nas concessionárias de serviço 
telefónico. 

Embora sendo de competência da União explorar o serviço 
tclefõnico, diretamente ou mediante autorização, a verdade é que, es
se serviço de interesse público pode e deve ser fiscalizado pela As~ 
semb!éia Legislativa. 

Justificando a constituição da Comissão Especial de Inquérito, 
frizou o Deputado Oscar Ribeiro Fonseca: 

"Diante da indiferença com que o assunto vem sendo 
tratado, tanto por parte da Companhia Telefónica da Borda 
do Campo (CTBC) cOmo do Ministério das ComUnicações, 
diante do descontentamento geral reinante na região e da 
falta de notícias sobre qualquer reexame do problema por 
quem de direito, mesmo após uma mensagem dos Prefeitos 
Municipais ao Senhor Ministro, mensagem de protesto e de 
apelo diante do que vêm ocorrendo, resolveram os prefeitos 
encaminhar à Justiça uma ação anulató_ria das portarias do 
Minist~rio das Comunicações que autorizaram a CTBC a 
elevar suas tarifas e a proceder outras alterações, como que 
num gesto extremado em defesa das vítimas do serviço telefó
nico do Grande ABC." 

Transmitimos ao Ministério das Comunicações o apelo das 
Prefeituras do Grande ABC, da Assembléia Legislativa e de outros 
órgãos representativos da comunidade, no sentido de que seja feito o 
reexamc dO injustificável aumento das tarifas telefónicas, que em 
alguns casos atingiu a absurda elevação de 800%. 

Temos ainda a registrar da tribuna do Senado -e rapidamente, 
porque regiment:llmente o nosso tempo é limitado, - as seguintes 
manifestações que recebemos:. 

I.- do Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, Lázaro de 
Almeida, comunicando a aprovação de moção de protesto contra a 
existência, ainda, de vencimentos de funcionários públiCos inTeriOres 
ao próprio salário ·mínimo. É inconcebível, realmente, como ressalta 
'O documento que ainda existam funcionários públicos que recebam 
remuneração inferior a Cri 700,00 mensais; 

2.- o Sindicato dos Propagandistas e Vendedores de Prndutos 
Farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro_ aCusa a indú_s_tria___ 
farmacêutica multinacional de perseguir e demitir, sem justa causa, 
milhares de trabalhadores brasileiros. O Presidente do Sindicato, 
Olimpio Coutinho Filho, assinala que nos últimos 4 anos, só no Rio 
de Janeiro, foram demitidos 2.637 empregados e se encontram ajuiza
das cerca de 2.000 ações trabalhistas; 

3. -o Sindicato Rural do Vale do Rio Grande, presidido por 
Nilo Cezar Santos, e outras entidades da Região promovem, a partir 
do dia 29, em Barretos, a Vigésima Sétima Exposição de Animais de 
Barretos e a Quinta Exposição de Animais e Produtos Derivados de 
Ribeirão Preto. - -

As exposições - de grande repercussão nacional - represen
tam valiosa colaboração ao desenvolvimento da nossa pecuária. 
(Muito bc:m!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Arnon de Mel!o. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA- AL. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sn. Senadores: 

Depois de, no meu último. pronunciamento nesta Tribuna~ refe
rir Gilberto Freyre, detenho-me hoje sobre a figura de Jorge de 
Lima, o grande poeta de Alagoas, cujo aniversário de nascimento 
transcorreu neste mês de abril e que, como o solitário de Apipucos, 
reconheceu e proclamou os benefícios para nós advindes da 
miscigenação. 

Completaram-se cinqUenta anos da fundação do Grêmio 
Literário Guimarães Passos, que congregou os meninos alagoanos 
da minha geração e teve em Jorge de Lima um grande animador. 
Para comemorar o evento, José Maria de Mello, Presidente da 
Academia Alagoana de Letras, convidou-me gentilmente a ali falar 
das minhas reminiscências de adolescente. Aceitei com alegria o 
convite, e referi também Jorge de Lima, que, com José: Lins do Rego, 
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teve papel da maior importância na formação da juventude alagoana 
daquele tempo. 

Disse eu, então, que recordar é viver, como afirma o &lado. E 
para Gilberto Amado, em seu ensaio sobre a ind,ependência do 
Brasil: .. Tudo o que se chama recordar se junta a tudo o que se 
chama esperar. Recordar com poesia, com orgulho, Cõffi saudade, 
esperar com vigor, confiança e ânimo de conseguir". 

Recordo, como se fosse hoje, os bons tempos do Grêmio 
Literário G_uimarães Passos, que reuniu os meninos alagoãnos da 
segunda metade da década de vinte para cuidar das coisas do espíri
to, e deu a Alagoas tudo o que nos seria possível com ânimo de conse
guir. 

Velho Artigo 

Leio o livro de Povina Cavalcanti sobre Jorge de Lima, meu 
padrinho de crisma, e nele encontro eSta referência ao Grêmio: 

"A adesão de Jorge de Lima ao modernismo oficializou
se com a publicação de O Afundo do Mtmino lmpossfve/. Há, a 
propósito, um curioso depoimento de Amon de Mello, 
publicado na Revista Acadêmica", n9 70, de dezenibro de 
1948, de Murilo Miranda. Arnon reporta-se ao seu tempo de 
estudante em Maceió (ele, menino de engenho, revisor de 
jornal e afilhado de Jorge) e ao Grêmio Literârio Guimarães 
Passos, do qual faziam parte, entre outros, M.- UíCgU.es Jú
nior, Aurélio Buarque de Holanda, Valdemar Cavalcanti, 
Raul Lima, Paulo do Cou_to Malta, Carlos J. Duarte, Francis
co Marroquim, José Mota Maia, Felino Mascarenhas, 
Abelard Franca, -carias Paurílio, Antonio Saturnino de 
Mendonça Júnior, Barreto _Falcão, EmiHo de Maya e Aloisio 
Branco. (Hoje muitos dos componentes do Guimarães 
Passos são grandes nacionais.) Arnon tece saudosos CQ_mentá
rios à brilhante grei." -

"O caso de Jorge de Lima- continua Povina depois de 
citar longo trecho do meu artigo mencionado - abalou a 
lírica Maceió do Grêrnio Literário Guimarães Passos e do 
Instituto Histórico, incendiando o espírito dos moços e 
causando espanto aos velhos conservadores, habituados às le-
tras e à poesia tradicionalistas." _ _ 

O arguto e bom Povina Cavalcanti, que àquela época 
tanto assanhou a nossa juventude, dá a Jorge de Lima o 
lugar, que ele de fato e de direito meiece, no quadro ointelec-
tual brasileiro, 

Arquivo Falho 

Guardo muito pouco do que vou escreve_ndo pela vida a 
fora. Sei que isso está errado mas é de mim mesmo, e "nem a 
Graça Divina modifica a natureza humana", corria já dizia 
Santo Tomâz de Aquino. Há, porém, em Alagoas, um 
homem precioso, que atualmente dirige o nosso abandonado 
Arquivo Público e que jâ tem prestado ao Estado, em tal 
setor, serviços inestimáveis. Trata-se de Moacir de Medeiros 
Santana, cuja .. Contribuição à História do Açúcar em Ala
goas" é elemento indispensável a quem queira cientificar-se 
do assunto. Pesquisador infatigável, dedica-se de corpo e 
alma ao passado para melhor conhecer o presente e preVer o 
futuro, num esforço emocionante, porque totalmente 
desajudado de tudQ e de todos. A convite de Diêgues Júnior, 
fez convênio com o MEC para pesquisar a vida do Grêmio 
Literário Guimarães Passos. Devo à sua gentileza cópia de 
artigo que escrevi em 1929, no Jomal de Alagoas, onde 
trabalhf!.va, sobre a adesão de Jorge de Lima ao modernismo, 
além do meu depoimento à Revista Acadêmica sobre o 
Grémio Leterârio Guimarães Passos, cuja história se entrela
ça com a de Jorge. 

Essa Negra Fulô 

No artigo, conto as repugnâncias iniciais da nossa 
juventude pelos versos solto~ de Jorge de Lima até que surgiu 

Essa Negra Fulô, alguns de cujos versos aqui transcrevo, 
.. um poema brasileiro da cabeça aos pés, todo sensualismo, 
de uril delicioso sensualismo capaz de abalar o próprio poeta 
Alberto de Oliveira, já petrificado em vida numa praia do 
Rio", como então dizia eu, pilheriando com o velho parnasia
no: 

"0' Fulô, O' Fulô? 
(Era a fala da Sinhá) 
Vem me ajudar, ó Fulô, 
vem abanar o meu corpo 
qUe eu estou suada, Fu\õ! 
Vem coçar minha coceira, 
vem me catar cafuné, 
vem balançar minha rede, 
vem me contar uma história, 
que eu estou com sono, Fufô. 
Essa Negra Fulô! 
Essa Negra Fulô!" 

Banguê 

No folheto em que publicou, em-1'--edição, Essa Negra 
Fulô, Jorge incluiu o poema Banguê, dedicado a José 
Américo de Almeida, que acabava de lançar "A Bagaceira". 
Dele destaquei um trecho bem expressivo: 

"Onde é que está a alegria das bagaceiras'? 
O cheiro bom de mel borbulhando nas tachas? 
A trppa dos pàe de açúcar atraindo arapuá? 
Onde é que mUgem os meus bois trabalhadores? 
Onde é que cantam os meus caboclos lambanceiros? 
Onde é que dormem de papo para o ar os bebedores de 

resto de alambique? 
E os senhores de espora? 
E as slnhás-donas de cocó? 

E os cambiteiros, purgadores, negros queimados na 
fornalha?" 

Jorge e o Grêmio 

No depoimento artigo, a que se refere Povina Cava\can
ti, publicado pela Revista Acadêmica do saudos9_ M1,1rilo 
Miranda, há um pouco da vida de Jorge de Lima em A lagoas 
e muito da Yida do Grémio Literário Guimarães Passos. 

••Ao falar sobre Jorge de Lima, relembro, quase em tom 
de confidência, a mirÍha geração -escrevi eu em 1948. Meus 
olhos de criança fixaram bem a fisionomia do poeta em dia 
de sérias preocupações para minha família. Residíamos em 
Maceló, e uma de minhas irmãs estava gravemente enferma. 
Era preciso chamar, rápido, o médico. O médico era Jorge de 
Lima, que, com Estácio de Lima monopolizava a clinica na 
capital do Estado. Andava eu, entãO, pelos meus lO ou 12 
anos de idade, freqUentava a escola de Dona Marianinha, 
localizada na esquina da rua do Apólo com a minha-rua do 
Alecrim, jogava futebol no time dos meninos PObres das 
vízinhanças e era- doido pela bagaceira do engenho de meu 
pai. 

Meu Pai 

Homem do trabalho rude, meu pai queria os.filhos para 
o campo, para a realidade dura, enquanto minha mãe, cheía 
de imaginação, os queria para os livros-: Já a guerra de 1914 
impedira que, por insistência dela, meus irmãos mais velhos, 
então dedicados à agricultura, fossem fazer um curso na 
Europa. Casando muito cedo, e tendO tido 13 filhos, pouco 
estudara, e como que desejava compensar tal deficiência pelo 
aperfeiçoamento da nossa educação e ampliação dos nossos 
conhecimentos. O aparecimento de Jorge de Lima, cheio de 
sucesso, quando a crise do açúc_ar levara tudo quanto meu 
pai possuía, reacendeu~lhe o sorlh_o e confirmou-a no entu-
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siasmo pelas coisas da inteligência. Eu estava a essa época em 
idade madura para a primeira comunhão. Jorge _de Lima, 
alêm de médico, era homem de letras, poeta. Por que não o 
convidar para meu padrinho de crisma? E no dia da cerimô· 
nia, na récem-construída Igreja de São Benedito, defronte da 
Pruça que tinha o nome do Santo negro, minha mãe acentua
va para mim, com a felícidade estampada na fisionomia toda: 

- Quero que você estude e se forme, como o seu padri
nho Dr. Jorge. 

Grêmio Literário 
Guimarães-Passos 

Passaram-se três ou quatro anos. O menino de engenho, 
já então revisor de jornal, junta-se aos companheíros de gera
ção num grêmio literário. Manuel Diégues Júnior, Aurélio 
Buarque de Holanda, Valdemar Cavalcanti, Raul Lima, 
Paulo do _C:oJJto Malta, Carlos J. Duarte. Francisco Mar
roquim, José Motta Maia, Felino Mascarenhas, e alguns ou
tros éramos o Grêmio LiteráriO Guimarães Passos. Sob a 
inspiração do poeta, cuidávamos das belas-letras e fazíamos 
os nossos verso_s. As aulas e o trabalho - pois muitos de nós 
trabalhávamos para custear os estudos - não impedia que 
realizassemos nossas reuniões semanais, à noite, em casa de 
Diégues. Aurélio falava muito, porém nada escrevia. Valde
mar lia como nenhum outro, e publicava sonetos. Raul Lima 
e eu labutávamos no Jornal de A lagoas, Raul já e]tibin.do essa 
vocação que tanto o destacou na imprensa do Rio. Carlos J. 
Duarte elogiava Wilde, enquanto José Motta Maia escrevia 
artigos politicas, nos quais realçava os feitos dos tenentes 
revolucionârios em marchas pelo interior do Brasil. Quase to
dos os meses, realizava-se um sarau literário em que Salus
tiano Eusébio de Barros, o Salú, brilhava a recitar poemas 
parnasianos com o seu característico timbre de voz e a sua 
fisíonomia grave e carrancuda. Havia também outros 
companheiros, de mais idade, entre eles Carlos Paurílio e Bar
reto Falcão. Havia meu primo Emílio de Maya, redator
chefe do órgão católico O Semeador. E havia um, entre os 
meninos da época, dos mais inquietos, que não queria 
prender-se a agremiações literárias: era o grande Aloisio 
Branco, luz que tão cedo se extinguiu e que tão brilhantemen
te marcou sua presença entre nós. 

Experiência Democrática 

"Ao mesmo tempo em que nos exercitávamos na lite
ratura, realizâvamos a nossa experiência política e democrá
tica. Nunca vi eleições mais disputadas que as do Grêmio Lite
rário Guimarães- Passos. Lançados os candidatos, o trabalho 
de catequese era intenso, absorvente. Vencia-se, às vezes, pela 
diferença de um voto. O sistema de sufrágio livre e secreto 
funcionava honestamente, sem probabilidade de fraude. Dire
toria cujo mandato findasse passava tranqüilamente o poder 
aos eleitos, ainda que o vencido fosse Diégues Júnior, fun
dador do Grêmio. As nossas mentes jamais conceberam, por 
um segundo sequer, a idéia de usurpação. Defendíamos a 
rotatividade dos mandatos e respeitávamos a vontade da 
maioria. O dia de eleição era de orgulho e honra para todos 
nós. 

Revolut;;ào 

"Uma bela manhã, porém nós, que, tão b~m ajustados, 
adoravamos o alexandrino e vivíamos no mundo parnasiano, 
acordamos com a novidade que era uma revolução. Jorge de 
Lima, o admirador de Olavo Bilac e Afrânio Peixoto, o 
apurado Jorge de Lima, autor de sone_tos perfeitamente rima
dos c metrificados, passara-se de armas (: bagagens para os 
bárbaros do modernismo. Pareceu-nos a princípio caso de 
loucura, mas logo se nos dissipou a ilusão. Jorge continuava 
sereno e suave, na mesma lida, a dar consultas, a tratar doen-

tes, muitos dos quais homens dos mais ilustres do Estado 
cuja confiança na consciência do médico os versos livres do 
poeta não dcstruiram. Perdida estava mesmo para nós, par
nasianos, a esperança de recuperá-lo, ao mavioso cinzelador 
dos XI V. Alexandrinos. Influenciado por um _infame fisçal_ de 
bancos, de costeletas e monóculo, que, em má hora, surgira 
por Maceió o paraibano José Lins do Rego,lâ se fora definiti
vamente o fino poeta de O Acendedor de Lampiões. Agora, 
quem o quisesse conhecer teria que se encaminhar ao Mundo 
do Menino ImpossíveL Esforçamos-nos para nos opor ao 
ultraje, fincamos o pé para repelir a monstruosidade,_ mas os 
dois miseráveis, com as suas seduções, terminaram por ven
cer a nossa sensibilidade de 16 anos. E logo se consumou a 
desgraça. Aloísio, o valor maior da mocidade alagoana, 
tornou-se todo exaltação pela literatura moderna. Valdemar 
produziu prefácio para os Poemas de Jorge de Lima. Aurélio 
fez-se amigo intímo de Zélins. Quanto a mim, cheguei a escre
ver, como jâ disse, que "o delicioso sensualismo de Essa Ne
gra Fulô seria capaz de mexer com o velho Alberto de 
Oliveira, já petrificado em vida nunia praia do Rio". -Os dois 
demônios havium mesmo corromPido os moços mais bem 
orientados e mais bem comportados da cidade". 

Razões da nossa atitude 

"Mas, tomando tal atitude, não agíamos leviana ou 
inconscientemente, apenas atraidos pelas c-ores, pelo barulho, 
pelo fagulhar dos fogos de artifiCio -ócis vei-de-amarelismo, 
que não vingou, aHâs, na nossa provinda. Sentíilmo$, 
realmente, a poesia de Jorge de Lima, nela nos encontrá
vamos, no seu caráter ingênuo, na sua simplicidade, 
naturalidade, espontaneidade, na sua inocência, mais próxi~
ma das nossas calças curtas. Impregnava-a muita c_oisa de 
nós mesmos, não apenas coincidentes com a nossa idade mas 
com a nossa ilma e a nesta terra. Alagoas transfundia-se 
nela. o seu pitoresco, a sua vida quotidiana. Ao lado da paisa
gem. dos rios Mundaú e Paraíba, da estrada de ferro GWBR, 
lá estava o elemento humano, lá estava o bom mestiço 
brasileiro, amalgamando raças e culturas, ajustando-se, 
:tfirmando-se, seus sofrimentos, suas ilusões, seu fundo místi
co, suas superstições, alongado muitas vezes no Cangaceiro e 
no Beato, bem marcado pela hereditariedade e pelo meio". 

Originalidade c Independência 

"Era, a'demais, com originalidade e independência que 6 
poeta expressava o seu lirismo, fazia as suas evocações-, 
aprofundava-se nas fontes de inspiração. Ele amava a liberda
de de dizer o que sentia, não submetendo sua emoção às 
consagradas regras de versificar. Já não o comovia a profis
são de fê bilaquiana: 

"Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e, enfim, 
no verso de ouro engasta a rima 
como um rubim". 
Muito ao contrário de "vibrar a lança em prol do Esti-

lo", Jorge de Lima sentia como Manuel Bandeira: 
"Estou farto do lirismo comedido 
do lirismo bem comportado 
Do lirismo funcíonárío póblico, com Hvro de ponto, 

expediente, protocolo e manifestações de apreço ao Sr. Diretor 

Não quero mais saber do lirismo que não é libertação." 

Camisa de Forca 

Tat circunstância, que dava aO pÕeta mais pureza e mais 
força criadora, assegurou melhor, por assim dizer, a 
conversão dos meninos do Guimarães Passos, no lar como na 
escola e no próprio Grêmio sempre sujeitos a normas rígidas 
de disciplina. e, tocados pela ânsia romântica de expandir-se, 
contra elas naturalmente rebelados, 

• 
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Para usar a conhecida imagem de José Lins do Rêgo, em 
ensaio a respeito mesmo de Jorge de Lima, pode-se afirmar 
que o crítico e o_ poeta, conquistando-nos, tiraram a nossa 
geração de uma camisa de força. 

Ainda Jorge de Lima 

Termina aqui o meu artigo-depoimento a que aludiu 
Povina Cavalcanti. 

Desejo, porem, já que estou com a mãO na massa, ainda 
acrescentar algo sobre Jorge de Lima, cuja poesia de protesto 
contra a injustiça social levou Oto Maria Carpeaux, muitos 
anos depois, a falar em .. grito de justiça social ofendida", 
como neste "Mulher Proletária"; 

"Mulher proletária- única fábrica que o operário terri 
(fábrica de filhos): 

tu, na tua superprodução de máquina humana, 
forneces anjos para o Senhor Jesus, 
forneces braços para o senhor burguês. 
Mulher proletária, 
o operário teu proprietário 
há-de ver, há-de ver 
a tua producão, 
a tua superprodução, 
que ao contrário das máquinas burguesas 
salvam teu proprietário. 

Cito-lhe outro poema: 

Senhor, tende piedade 
de todos os que se humilham. 
Dos que choram, Senhor, 
dos que rilham os dentes, tanta é a dor, 
tanta é a desesperança! 
De manhã, fome, 
fome ao Sol-Pôr! 
Senhor, tende piedade dos suicidas, 
dos vergastados na prisão! 
Tende piedade dos leprosos 
dos que são execrados como Judas1 
Tende piedade 
de todas as dores não ouvidas, 
estertoradas pela bocas mudas! 
Senhor, tende piedade de Caim 
dos criminosos 
sem perdão! 

Deus 

Médico dos pobres, era como poeta e romancista contrário às 
desigualdades sociais e sua luta o conduz a Deus: 

"O~ Deus, o'SC:nhor, 
destes~me a vossa palavra 
e eu quero os vossos ouvidos: 
que eles absorvam as vozes que ninguém quis escutar, 
os silêncios dos surdos, 
a laringe dos mudos, 
a dor que há nas vociferações, 
nas pragas, no desespero das blasfêmias, 
na revolta dos injustiçados. 
Tudo, o' Senhor, neste vosso vale, 
é sempre uma afirmação do vosso poder, 
mesmo quando vos negam, 
pois todos somos uma igual miséria 
ou vão orgulho diante da vossa misericordia." 

Mendonça Júnior, que aqui ouvimos com grande prazer 
intelectual, narra o seu último encontro com o poeta, já em 
seu leito de moribundo: 

"Ao vê-lo pela última vez, quando em nome da Câmara 
do_s Deputados, em companhia do escritor Menotti Dei 

Picchia, fui visitá-lo, Jorge de Lima, à despedida, tomou-me 
a mão e apertou-a fortemente de encontro ao seu generoso e 
nobre coração. Compreendi que, com aquele gesto, ele não se 
despedia apenas de um amigo, mas o fazia intérprete de sua 
avassalante saudade da terra comum, a terra das A lagoas, de 
que ele foi o poeta mais alto." 

Em São Paulo 

Senhores, 

Com os meninos do Grémio Literário Guimarães Passos 
se deu exatamente o que se verificou com os rapazes de todo 
o Brasil. Foi assim mesmo em São Paulo, onde nasceu o 
modernismo. No depoimento que Prestou ao "Estadào", 
publicudo depois da sua morte recente, Prudente de Morais, 
neto, amigo íntimo de Sérgio Buarque 4e Hqlandae parnasia
no fervoroso admirador de Bilac, conta que "quando se defla
grou o movimento modernista, com a Semana da Arte 
Moderna de São Paulo, em 1922, reagiu como todos os espíri
tos da época em relação a essa coisa que parecia uma lou
cura, realmente uma loucura." Monteiro Lobato traduziu 
bem a situação num famoso artigo de crítica intitulado "Para~ 
no ia ou mistíficação". Esta era a síntese do pensamento não 
modernista em relação ao modernismo. E Prudente, menino, 
participava de tal opinião. 

Quando entrou para o Colégio Pedro II, Prudente estu~ 
dava os clássicos: Camões, Bocage, Sá de Miranda. "E via 
aqueles desvairados, aqueles mistificadores ou paranóicos 
continuarem a agir". Acentua, então: "Mas, eu nada tinha 
cm comum com eles". 

Mudança 

Continua Prudente que aí sucedeu uma coisa curiosa. 
Folheando uma daquelas revistas ~·modernistas que impres~ 
sionavam mais pelo volume e pela apresentação gráfica do 
que por qualquer outro motivo", encontrou o poema "Santa 
Maria Egipciana", de Manuel Bandeira, que leu com mais 
indignado horror, porque contrariava todas as suas noções 
de técnica e concepção poéticas, "Mas que cofsa horrorosa'' 
-comentou com os colegas do Pedro II. 

Manteve-se em tal posição por alguns dias. Até que 
começou a repetir para ele mesmo versos desse poema que 
considerava horrível. Isso aconteceu vãrias vezes, o que o le
vou uma dia a fazer-se a seguinte pergunta: "Por c:jue repito e 
me lembro de um poema que considero horroso, o fim da 
-picada? Não tem sentido. Se são o fim da picada, por que é 
que me voltam à memória esses v.ersos'? Por que me marcam 
de tal maneira a ponto de não conseguir me esquecer deles? 
Só há uma resposta: é que não são tão ruins assim. Pelo 
contrário, devem ser bons, tão bons que não consigo me 
desprender do que dizem. Ficaram em mim, me marcaram, 
me entraram na carne. Então, são bons versos? Então, é um 
bom poema? 

Mudou de atitude e pouco depois editava, como diretor, 
a revista Estética, órgão do modernismo. 

GilBlas 

Diégues Júnior nunca me disse, nem eu lhe perguntei, o 
motivo por que escolheu o nome de Guimarães Passos para o 
Gremio Literário que fundara com tanto amor. Por que não 
o nosso conterrâneo Tavares Bastos, que à potentosa cerebra
ção e conhecimento profundo de problemas brasileiros junta
va a capacid3de do escritor, que ê aquele que diz o que quer 
sem os arabescos ou o colorido mais adequado às cores e à 
palheta do pintor? Por que não o atagoano Sinimbú, o 
homem público que no II Império se elevou a Primeiro 
Ministro? 
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Vejo. no entanto, que a personalidade e a vida do poeta 
GuimUi'ães Passos muito tinham para entusiasmar os jovens. 

Era ele uma espécie de Gil Blas, de Santilhana, vivendo 
o dia a dia, amando a vida como ninguém, e dela tirava o pra
zer possível, desprezando o dinheiro c?mo elemento opres
sivo. 

Transferência para o Rio 

~ curioso o episódiO de sua transferência para o Rio de 
Janeiro. Foi ·ao bota-fora de dois conterrâneos. Chegado a 
bordo e encontrando os amigos, entraram os três no bar do 
navio e começaram a beber. A tantas, Guimarães despede-se 
e se dirige à saída a fim de tomar o bote que o conduziria à 
terra. Enorme foi, porêm, Sua surpresa, ao· verificar que a 
embarcação Jà !.ingrava as ãguas do alto mar em direção a 
Salvador, na Bahia, de onde depois seguiria para o Rio. O 
comandante tomou conhecimento do fato, e, sensibilizado 
pela simpatia e inteligência do poeta, dispós-se a conduzi-lo 
até à capital federal. 

República 

De sua vida no Rio, onde desembarcou sem tostão, clã
nos Coelho Neto amplo compute iendu em- seu livro A 
Conquista, no qual refere vârias figuras da sua gei"ação. 

Sobre ser um boêmio, Guimarãe:; Passos desejava, antes 
de tudo, a liberdade económica como a liberdade política. 

A República surpreendeu-o quando funcionário da 
Biblioteca do Palâcio Imperial, na Quinta da Boa Vista, no 
Rio, para onde entrara com cerca de 20 anos, e logo se torna
ra amigo de D. Pedro II, as~íduo freqUentador da Biblioteca, 
que até o consultava sobre as suas traduç_õ_cs_dos_ _versos de 
Zorilla. Na revolta de 1893, ao rebelar-se Custódio de Mello 
contra Floriano, foi preso por um inimigo, que o forçou a 
sentar praça. Râpido obteve as divisas de Cabo, mas isso era 
pouco ... Salve-me de ser Cabo para, ao menos, ser Alferes. 
Do irmão Guima ....:..._ esCreveu a um amigo influente. Foi, 
então, mercê do amigo, promovido a Tenente, e, depois de 
escrever-lhe pela segunda vez, sumiu: "Promovido a Tenente. 
Grato. Sigo rumo ao mar". 

Com as divlsas de Tenente, participou da revolta e foi 
secretârio do Governo revolucionário. Tendo Floriano 
vencido a guerra, exilou-se, aos vinte e seis anoS--de idade, na 
Argentina, onde viveu dezoito meses. Para poder viajar, teve 
de usar uma batina, disfarçando-se de padre. Seu irmão Car~ 
los, que também aderira à revolta, foi morto em Santa 
Catarina. 

Movimento Republicano 

Não se diga que a revolta de 1893 tinha por objetivo a 
restauração da monarquia, pois foi feita por republicanos, e 
nenhum membro da famHia imperial dela participou. O pró~ 
prio Almirante Saldanha dá Gama, monarquista convicto, 
ficou neutro por longo tempo, e só lhe deu sua adesão por 
solidariedade de classe. É Joaquim Nabuco quem o diz: "O 
Movimento era, evidentemente, de carâter e forma 
revolucionários" ... "Na revolta, a monarquia não apareceu 
nem com os seus homens, nem com a sua bandeira, nem com 
a sua dinastia: tudo se fez sob a República, em nome da 
República" ... ~~Os fuzilados e os que escaparam de o ser não 
foram princípes da Família Imperial, que tivessem vindo ao 
Brasil reconquistar no campo de batalha o Trono perdido. 
Foram republicanos, como Lorena, Plâcido de Abreu, 
Patrocfnio, Ruy Barbosa, que tinham sido autores do 15 de 
Novembro" 

Reminiscência 

Vai aqui uma reminiscência, e não faz mal que a refira,jâ 
que esta palestra é de reminiscências. Em começos do ano 

eStive em Lapa, no Paranâ, onde nasceu o Ministro Ney 
Braga. Visitei, então, o Museu de Armas, que existe na cida~ 
de, onde me falaram do combate lã travado entre as forças 
governistas e as de Gumercindo Saraiva, comandante das 
tropas revoltosas do Sul. 

Lapa era, então, defendida pelo General Gomes 
Carneiro, em quem Floriano depositava plena confi"ança. As
sim, quando lhe foram comunicar a queda de Lapa, 
obtemperou: "Mas o Gomes Carneiro morreu, não morreu?" 
Era a certeza do amigo de que o bravo General, que dâ nome 
à maior praça da cidade, quebrava mas não torcia. Realmen
te, GomeS Carneiro morrera. na defesa de Lapa. 

Pela Liberdade 

Hoje, volvidos tantos anos, concluo que nos reuníamos 
em torno do nome de Guimarães PassoS por dois motivos: 
pelo amor dele às belas letras e pela liberdade. Vivia: o Brasil 
naquele tempo fase de artificialismo, como o descreve Paulo 
Prado, em carta dirigida a sr;u filho Caio que, empolgado 
com os Estados Unidos, onde se encontrava, lhe escrevera 
manifestando~se contrário à tese do seu livro Retrato do 
Brasil que considerava pessimista:- "Você pertence ao grupo 
"Brasil, primeiro país do mundo", que vai levando o Brasil à 
ruína e ao esfacelamento, d"un coeur léger. Met,t livro é 
otimista, mas do otimismo do médico, que quer curar, ou do 
cirurgião." E no Retrato do Brasil, há a "ânsia de quem quer 
bem ao seu país, e aponta os erros e os crimes dos mercadores 
do templo". 

E mais adiante: "Estou à fi-ente dos que Preconizam a· 
Ação e .da única maneira possível neste momento: agitando e 
discutindo. "Agir é fâcil, o difícil é pensar"- dizia Goethe, 
de quem Capistrano ~e Abreu sempre citava tal frase." 

O Brasil de Antes 

Lembrando o passado, vale lembrar o Brasil de antes da 
década de vinte, da bel/e ép_oque. quando se proclamava que 
somente o habitavam índios e europeus. Os milhões de afri
canos que para aqui vieram contribuir tào decisivamente 
para a nossa formação não existiam. Eles não nos fizeram 
mossa, não se misturando o seu sangue com o dos 
portugueses que por cá se estabeleceram, apesar de ser o por
tuguês um povo bem provado na miscigenação, com "capa~ 
cidade única de perpetuar~se em outros povos, dissolvendo-se 
neles a pot!to de parecer ir perder-se em sangues e culturas 
estranhas mas, ao mesmo tempo, comunicando-lhes tantos 
dos seus motivos essenciais de vida e tantas de suas maneiras· 
mais profunda de ser", -como acentua Gilberto Freyre em 
Casa Grande & Senzala. 

Já nesta Tribuna frisei q_uê- esse livro marca nova fase da 
vída do Brasil, tanto itnpossível seria que os milhões de afri· 
canos não participassem com o seu sangue da formação 
étnica do povo brasileiro. Sylvio Romero dizia, aliâs, que, em 
nosso País, somos todos mestiços: quem não o ê no sangue, 
ou na pele, é no espírito. 

Miscigenação 

Assim, foí conhecida e proclamada a nossa mis
cigenação, que, segundo nos informa o recenseamento de 
1959, jâ a esse tempo ia longe, pois tínhamos 61,8% de bran
cos; 26,6% de pardos; I t,O% de negros; 0,6% de amarelos; 
0,2% de indígenas. Tais números nos levam a concluir que 
estamos mesmo criando um novo tipo étnico, - o moreno, 
que se coloca ao lado do branco, do preto, do amarelo e do 
vermelho. Aliás, foi a miscigenaÇão que nos livrou dos pe~ 
rigos das lutas raciais pelo fato de o pOrtug-UêS; -tâo ca(f:jado 
nas suas relações com os mouros e outros povos, não ter 
considerado os negros à maneira dos ouritanos ingleses, que 
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não somente lhes fugiam de corpo, mas os excluíam de qual
quer convivência. 

1\fo, :ujcnto no Centro-Sul 
e no Nordeste 

Voltando à Semriitã -da Arte Moderna, convenhamos em 
que ela quebrou cm São P:.mlo estruturas anquilosadas. im
próprias à nossa realidade, e, com isso, o País encontrou jeito 
de promover aberturas políticas. Vieram as revoluções e, afi
nal, a vitoriosa, de 1930, que outras vêm completando. 

O movimento do Nordeste, orientado pelo mesmo 
Gilberto Frcyre, recém-chegado da Europa e dos Estados 
Unidos, fazia força, por seu lado, no sentido de levar o Brasil 
a tomar consciência da sua realidade. 

Alugoas haveria de estar presente ao movimento 
nacional. Em Viçosa, surgiram Teo Brandão, José Maria de 
Mello, Aloisio Vilela, Evilásio Torres, Valdemar Graça 
Leite, José Pimentel de Amorim, Ademar Vasconcelos, Arnó
bio Graça, José Rebelo, José Aragão e tantos âutros, 
congregados num grupo sob a denominação de A Escola de 
Viçosa, todos destacando os valores do Brasil, ansiosos para 
que tomássemos consciência de nós mesmos. 

Os meti i nos --do Grémio, que não tínham nenhuma 
ligação com os viçosenses, fixaram-se, atordoados, em 
Guimarães Pa.'isos,_ como um símbolO de liberdade, ter
minando por se integrarem no movimento mOderrlista, e· a 
projeção que depois eles alcançaram no País bem lhes 
demonstra a vitalidade. Com 15 e 16 anos, uniram-se em tor
no do nome do poeta, c encaminharam-se para o futuro. 

O que querem os jovens 

Tenho que foi o caráter boêmio e o ardor de revolta de Guima
rães Passos que os reuniu, aos meninos de Alagoas, para o 
homenagearem. Como jovens, - repito o que já disse em outra 
oportunidade - eles ainda não sabiam o que queriam, mas sabiam 
positivamente o que não queriam. Não queriam o Brasil obsoleto, 
figura de museu, e marcando passo, numa rotina de dar dor de 
cabeça, de desesperar mesmo. Queriam a liberdade, o deSenvolvimen
to. Queriam, enfim, quebrar a camisa de força que prendia a Nação a 
velhos modelos superados, em planos bem mais amplos nos dias que 
correm, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Noticiam os jornais de hoje que amanhã o Sr. Ministro do 
Trabalho terá entendimentos com a área presidencial, no sentido de 
fixarem, ambos, o novo salário mini mo a vigorar a i 9 de maio. 

Nada, pois, mais oportuno, do que o apelo que ora faço desta 
tribuna, enderaçado ao.Senhor Presidente da República, no sentido 
de fixar, em bases humanas e condignas, o salário de 15 milhões de 
brasileiros - os mais pobres deste País, por isso ·que- ganham o 
menor salário desta Nação. 

O salário mínimo é um salário de fome. Todo o -País sabe que ele 
não dá para o sustento de uma família, por mriis humilde que seja, 
em virtude do alto custo dos gêneros, aluguel de casa, roupas, 
educação e o tratamento da saúde __ 

Se também sabemos que o Governo não pode fixá-lo em valores 
altos demais. porque assim desencadearia no País uma crise de conse
qüências mais graves, justo é que nosso apelo se faça em termos 
suportáveis para a Nação. 

O Governo está combatendo a inflação e o salário mínimo, na 
palavra do próprio MiniStro da Fazenda, não é motivo de 
agravamento inflacionário_; quando declarou: 

"O primeiro período do ano demonstra que, longe de ser 
causa de inflação, o salário mínimo é que sofre o impacto 
dela." 

Ora, se o próprio Ministro da Fazenda, responsável pela poHti
ca econômico-financeira do País, assim se expressa com -respeito ao 
salllrio mínimo. justo é que ele seja decretado em níveis suportáveis 
pelas forças vivas da Nação e compatíveis pela grande massa da for
ça de trabalho do Brasil. 

Se o próprio Governo não resiste à pressão dos fatos económi
cos e financeiros e de_creta, de 22 em 22 dias a desvalorização do 
cruzeiro em função do dólar, reajustando nossa moeda, que não 
suporta a pressão da moeda básica estrangeira, nada mais justo que 
reajuste o salário do traóalhador, responsável pela iiqueza nacional 
que ele porfia em manter, com o suor de seu rosto, em níveis compa
tíveis como fator de desenvolvimento nacional. 

Enquanto o custo de vida se situava na faixa inferior - dos de 
mais baixa renda- em torno de 349,00 por família, no ano de 1969-
1970, hoje em t 978, esse gasto montaria, nas mesmas circunstâncias 
de f<lmília, a 2.708,94 cruzeiros, conforme apurou o DIEESE, de 
São Paulo, com referência àquela Capital. 

E o que é mais triste ê que apurou aquela entidade técnica, que 
tantos serviços vem prestando à Nação, que a faixa dos que ganham 
vencimen_tos de um salário mínimo subiu de 1,7% em 1956, para 7% 
em 1976! 

Isto prova que a faixa dos desamparados aumentou, ao invés de 
diminuir, o que é um desmentido formal à balela da melhor distribui
ção da renda. 

Os trabalhadores semiqualificados que ganhavam em torno de 
um salário mínimo, representavam 1% em 1966, do total dos tra
balhadores brasileiros, enquanto em 1976, representavam eles 
jâ 1,3%. 

E, o que parece um contra-senso, os que ganham maiores sa
lários crescem todos os anos em n6mero, o que demonstra que são 
eles sempre~ os mais beneficiados. 

Assim, se o Governo decreta, i-15 de abril a 5• desvalorização 
do cruzeiro no ano de 1978, enquanto em 1977, desvalorizou-o 15 ve
zes, n:lo é justo que não pense num reajuste melhor e mais eqüânime 
para nossos trabalhadores, já que eles são os mais necessitados desse 
amparo. 

O aguamento do poder aquisitivo do nosso dinheiro é tão 
evidente, que, em 1975, o operário brasiteircrgastava, para o custeio 
de um mês de sua família, o que ganhava em 5 meses e 9 dias de tra
b::llho! 

Se é o Governo que determina os valores e índices do salário 
mínimo a ser fixado, não é justo e humano que continue a impor ao 
nosso trabalhador um regime de salário de fome. 

E é por assim pensar em favor dos que mais sofrem e penam em 
face de seus. salários de necessidade e mesmo de fome, que apresen
tamos ao Senado um projeto que prevê o reajuste do salário mínimo 
duas vezes por ano: em maio, quando é decretado, e em 25 de dezem
bro, quando estamos no pique dos custos dos gêneros e dos bens de 
consumo, numa data que o custo de vida atinge sua maior alta. 

Aqui fica, pois, meu apelo ao Senhor Presidente da República. 
Não pedimos valores ins_ustentáveis pelas nossas forças produtoras, 
mas esperamos que o salário mínimo sejã em bases mais justas, mais 
amparadoras de nossa massa trabalhadora, numa expressão de justi
ça social. 

Se o -cuSto de vida apresentou em 1977 uma elevação de 39,24%, 
mais justci, Pois, que a decretação do salário mínimo atinja níveis que 
possam cobrir esses valores, permitindo uma recuperação do valor 
aquisitivo do minguado salário de nossos trabalhadores. 

~_o apelo de milhões de brasileiros, às vésperas da decretação 
dos novos níveis de salário a vigorarem em 1978. 

Aí está o nosso apelo em nome de milhões de brasileiros. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Não há 
mais oradores inscritos. (Pausa.) 
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Nada mais havendo que tratar, vou declarar encerrada a presen
te sessão, designando, para a próxima, a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
-I-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n\> 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que dispoe so
bre o ensino obrigatóriO, em todos os cursos jurídicos do País, da 
disciplina "Dfre:ifOs Humanos Fundamentais", tendo 

PARECERES, sob n9s405, 406 e 751, de 1977, das Comissões; 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade; 
-de Educação e Cultura- 1Y pronunciamento: favorável, con 

voto vencido do Senhor Senador Catteie Pinheiro e voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Otto Lehmann; 

29 pronuncíame~to (rcexame solicitado em Plenário): contrário, 
com voto vencido dos Senhores Senadores Evelásio Vieira e Adalber
to Sena. 

-2-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
nY 63", de 1977, do Senhor Senador Jarbas Passarinho, que aplica ao 
dirigente sindical candidato a cargo eletivo o disposto no art. 14 da 
Lei n\"1 6.055, de 17 dejunho_de 1974, tendo 

PARECERES. sob n9S.l.306 a 1.308, de 1977, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, 19 pronunciamento: pela constitu

cionalidade ejuridicidade e, no mérito, favorável; 
2? pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do 

substitutivo da Comfs-sã_o de Legislação Social; e 
- de Legislação Social, favorável, nos termos do substitutivo 

que apresenta. 

-3-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do RCgimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n~" 232, de 1977, do Senhor Senador Benjamim 
Farah, que dispõe sobre a aposentadoria especial para o Bo-mbeiro 
HidrâulicQ_e para o Eletricista do Grupo de Instalações Elétricas, 
Gás, Hidráulicas e Sãnitãrias, tendo 

PARECER, sob n9 21, d_e 1978, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidac:le, com voto 

vencido dos Senhores Senadores Accioly FilhQ, Leite Chaves, Nel
son Carneiro e Cunha Lima. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~> 01, 
de 1977 (n11 2.320-A/74, na origem), de iniciativa do-- Senhor 
Presidente da Repóblica, que regula a locação predial urbana, e dá 
oUtras providências, tendo 

PARECER;,_~ob n~> 777, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorãv~..~ ao Projeto, com as emen

das que apresenta de n~>s I a 12....,.--CCJ, com voto vencido, em separa
do, do Senhor Senador Otto Lehmann, dependendo da votação do 
Requerimento n? 61, de 1978, de adiamento da discussão, para reexa
me da Comissão de Constituição e Justiça. 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n~> 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a 
exigência do período de carência para concessão, pelo INPS, de 
benefícios em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do 
segurado, tendo 

PARECERES, sob n9s 465 e466, de 1977, das Comissões. 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridci

dadc e, no mérito, favorável; e 
- de Legislação Social, contrário, dependendo da votação do 

Requerimento n~> 77, de 1978, de adiamento da discussão para 
reexame da Comissão de Legislação SociaL 

-6-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 144, de 1977, do 
Senhor Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a 
determinar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo ci
vil e militar da União, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 940, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri

dicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson 
Carneiro e Cunha Lima, dependendO da votação do Requerimento 
n9 59, de 1978, de adiamento da discussão. 

O Sr. PRESIDENTE Henrique da La Rocque) - Está encerra
da a sessão. 

( Le~'anta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.) 

ATAS DAS COMISSÕES 
COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n? 40, 
de 1978-CN, submetendo à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto--lei nY 1.620, de 10 de março de 1978, 
que ~'reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servido
res das Secretarias dos Tribunais do Trabalho, e dá outras 
providências''. 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 20 DE ABRIL DE 1978 

As dezessete horas do dia vinte de abril do ano de mil novecen
tos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 40, de 
1978 (CN), submetendo à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n' 1.620, de 10 de março de 1978, que .. reajusta 
os vencimentos, salários e proventos dos servidores das Secretarias 
dos Tribunais do Trabalho e dá outras providências", presentes os 

Senhores Senadores Lenoir Vargas, Accioly Filho, Wilson Gonçal
ves, Cattcte Pinheiro, Alexandre Costa, Helvídio Nunes, Altevir 
Leal, Benjamim Farah e Dirceu Cardoso e os_ Deputados César 
Nascimento, Athiê Coury e Edgard Martins. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Virgílio Távora e Agenor Maria e crs Deputados Adhemar 
Ghisi, Pedro Carola. Luiz Fernando, Vilmar Pontes, Wilson Braga, 
Carlos Wilson, Paes de Andrade e Francisco Studart. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado 
César Nascimento, dispensa a leitura da Ata da reunião anteríor, 
conforme requerimento apresentado pelo Senhor Senador Benjamim 
Farah e, em seguida, é dada como aProvada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator 
da Matéria. Senador Helvídio Nun~s. que emite o seu parecer favorá
vel, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclus~o. 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado sem 
restrições. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, é assinada pelo 
Senhor Presidente e vai à publicacão. 

COMISSÃO MISTA 

lncumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~ 39, 
de 1978-CN, que submete à deliberaçiio do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n9 1.619, de 6 de março de 1978, que 
"reajusta os vencimentos, salários e proventos d-os ser-l1dores 
dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral. c dá outras providências". 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 20 DE ABRIL DE 1978 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de mil novecentos e seten
ta e oito, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis 
Bevilácqua, presentes os Srs. Senadores Braga Júnior, Canele Pinhei
ro, Helvidio Nunes, Virgílio Távora, Louríval Baptista, Otto 
Lehmann, Benjamim Farah, Orestes Quércia, Dirceu Cardoso e os 
Deputados Gomes _da Sílva, António Gomes, Valdomiro -Gonçalves 
e Fernando Coelho, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo 
e parecer sobre a Mensagem n9 39, de 1978-CN, que submete à 
deliber3çào do Congresso Nacional o texto do Qe:cr!!to-le:i n<:> 1.619, 
de 6 de março de 1978, que "reajusta os vencimeilfóS,--salários e 
proventos dos servidores dos Serviços Auxiliares do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Saldanha Derzi, MurHo Paraiso e os Derutados Juvêncio 
Dias, Hétio Levy, Antônio Ueno, José Bonifácio Neto, Getúlio Dias, 
Ãrio Thcodoro e Henrique Alves, 

Havendo número regimental são abertos os trabalhos pelo Sr. 
Senador Dirceu Cardoso_. Presidente da Comiss~o- que, nos termos 
regimentais, solicita a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, 
que é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente <:;omunica que irâ redistribuir a 
matéria a ser relatada, ao Sr. Deputado Gomes da Silva, tendo em 
vista o atraso justificado do Sr. Deputado António Gomes. 
anteriormente designado. - -

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao Relator, 
Deputado Gomes da Silva, que emite parecer favorável à Mensagem 
n<:> 39, de 1978-CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo 
que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer 1prov3.d(i-sem. "reslfi· 
ções. 

N3da mais havendo 3 tratar, encerra-se a reui:ião e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira~- Assistente da Comissão, lavrei a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a proposta de emrnda 
à constitulçílo n~' 3, de 1978-CN, que ualtera a redaçio dos arti
gos 147 e 148 da Constituição Federal". 

ATA DA I•REUNIÃO(INSTALAÇÃO), 
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 1978 

As dezesseis horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril 
do ano de mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, 
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a 
Proposta de Emenda à Constituição nl' 3, de 1978-CN~· que "altera 
a redação dos artigos 147 e 148 da Constituição Federãl", prese'nú~s 
os Senhores Senadores Heitor Dias, Helvídio Nunes, Wilson 
Gonçalves, Osires Teixeira, Arnon de Mello, Cattete Pinheiro, Leite 
Çha~_es, Dirceu Cardoso e Marcos Freire e os Deputados Parente 
Frota, João Alves, Laerte Vieira, Getúlio Dias e Octávio TorrecHia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Jarbas Passarinho e João Calffion e os Deputados Herbert 
Levy, Inocêncio de Oliveira, Furtado Leite, Alberto Hoffmann, 
Brígido Tinoco e José Bonifácio Neto. 

Nos t_ermos reitmentais assume a Presidência, eventualmente, o 
Senhor Senador DirCeu Cardoso, que declara instala(h a ComisSãO--e 
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice
Presidente. Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar 
como escrutinador o Senhor Senador Wilson Gonçalves. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado LaerteVieira ...... :. , .... , . , , .......... l3votos 
Em branco .......... , , , , , , ....... ,_. ·-~· .. ~~, .. ,, ._ 1 y__o__tQ_ 

Para Vice-Presidente: 

Deputado Parente Frota ....... , . , , , , ............. 13 votos 
Em branco .... , . , . , .............. -· ..... _ ... ~ ... l voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice
Presidente, os Senhores Deoutados Laerte Vieira e Parente Frota. 

Assummdo a Presidêncta, o Sennor Ueputado Laerte Vieira 
agradece em seu nome e no do Senhor Deputado Parente Frota, a 
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador 
Helvídio t\funes para ser o Relator da Matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra·se a presente reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação. 
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MESA 

Presidente: 39-Secretário: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lide r 

Petrônio Portella (ARENA- PI) Henrique de la Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice- Lideres 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sarney 
Mottos Leão 

Osires Teixeira 
Otto lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virg i li o Távora 

19-Vice-Presidente: 

José ündoso (ARENA- AM) 49-Secretório: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29Nice-Presidente: 

Amaro! Peixoto (MDB- RJ) 

19-Secretário: 

Mendes Cana la (ARENA- MT) 

29-Secretârio: 

Mauro Benevides (MDB - CE) 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Otiveira Filho 

local: Anexo li- Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25-8505 - Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretório: 

Altevir leal (ARENA- AC) 

Evandro Carreira (MDB- AM) 

Otair Becker (ARENA- SC) 

Broga Junior (ARENA- AM) 

liDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lide r 
Paulo Brossord 

Vice-Lideres 
Evelásio Vieira 
Gilvan Rocha 
Itamar Franco 
Leite Chaves 

Marcos Freire 
Roberto Soturnino 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membms) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Di norte Mariz 
Vice-Presidente: Evondro_ Carreira 

Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo li- Térreo 

Telefone: 25·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1, Otoir Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltolívio Coelho 

4. Muri!o Paroiso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. MaH.os le<'io 

5. Vasconcelos Torres 

1. Agenor Maria 

2. Roberto Saturnino 

MDB 

L Adalberto Sena 

2. Evelósio Vieira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Local: Sola "Cióvis.Bevilá,qua"- Anexo li- Ramal 623 

2. Jarba~ Pa~sarinho 2. Jos_é Sorney 
3. Dinarte Mariz 3. Otair Becker 
4. Teotónio Vilela 
5. Braga Junior 

MDB 
1. Agenor Maria 1. Evelásio Vieira 
2. Evandro Carreiro 2. Gilvan Roch-a 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Terços-feiras, Os 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
{15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19-Vice-Presidente: Accioly Filho 
2'?-Vice-Presidente: Leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Copanema 
3. Da'niel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5~ Heitor Dias 
6. Helvldio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltolivio Coelho 
9. Otto Lehmann 

1 O. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
5. Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. MaHos leão 
- 2. lenoii' Vergas 

3. Arnon de Mello 
4. Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6. José Sarney 

MDB 
1. Franco Montoro 
2. laz:aro Barboz:a 
3. Cunho lima 

Assistente: Maria Heleno Bueno Brandão- Ramal 305 
Reuniões: Quartas-feiras, Os 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo IJ -Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
{11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Presidente: Itamar Franco 

Titulares Suplentes 

I. Heitor Dias 

2. Murilo Poroiso 

3. Coftete Pinheiro 

4. Oslres Teixeira 

S. Soldonh,o Oerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lâzaro Borboza 

3. Adalberto Seno 

ARENA 

MD8 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junlor 

4, Altevir leal 

S. Lulz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Rama1306 

Reuniões: Quintas-feiras, Os 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

I. Milton Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Gulomord 

4. luiz Cavalcante 

5. Murilo Poroiso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4. Oomlcio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quércia 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Torso Outra_ 1, Helvídio Nunes 

2. Gustavo Capanemo 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto lehmanl'! 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MD8 

1. Evelósio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena_ 

Assistente: CleideMaria B. F. Cruz- Ramal598 

Reuniões: Quintas-feiras, Os 10,00 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Monto_ro 

Vice-Presidente: Domicio Gondim 

Titulares 

ARENA 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domício Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Mottos Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Torso Outro 

11. Virgílio Tóvora 

12. Mogolhões Pinto 

MDB 

L Franco Montara 

2. Evelcisio Vieira 

3. Gilvon Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Cunha Limo 

Assi~tente: Càndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

S-uplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourivol Baptista .. Daniel Krieger 

5. José Guiomaf"d 

6. José Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreiro 

local: Solo "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1, Jessê Freire 
2. Ruy Santo~ 
3. Lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vke·Presidente: Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junlor 

2. Virgílio Távora 
3. O.sires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 
.5. lourivol Baptista 
6. Accioly Filho 

4. Domício Gondim 

1. Franco Montara 

2. Orestes Quércia 
3. Nelson Carneiro 

MDB 

l. Lázaro Barboza 
2. Cunha Limo 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Romal675 
Reuniões: Quintas-feiras, à5 11:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo IJ - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros} 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domído Gondim 
3. Arnon de Mel lo 
4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbos Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Vir9ilio Távora 

5. Jorbos Passarinho 

1. Dirceu Cardoso 
2, Itamar Franco 

MDB 

1. Gilvan Rocha 
2. Franco Montoro 

Assisterite: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões: Quartos-teiras, às 10:00 horas 

Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(S membros) 

Titulares 

1. Helvídio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Helvídio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio Tóvoro 
2. Arnon de Meflo 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 

1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Carmen-CaStro SOuza - Ramal 134 
Reuniões: Quintos-feiras, Os 12:00 horas 
local: Sala' Cló'lis Bevll,ácquo"- Anexo 11- Ramol623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
{1!5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mogalh6es Pit1to 

J'i'·Vice·Prcsidente: Saldanha Derzi 

2<?-Vice·Pr~sidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tâvora 

4. Jessé Freire 

S. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto lehmonl'l 

l , Danton Jobim 

2, Gilvan Ro_cha 

3. Itamar Franco 

4, Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: C&ndfdo Hippertt- Ramal676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Carielo-Branco 

3. Helvídio Nunes 

4. Oomklo Gondim 

5. Jorbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1, Marcos Froire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Sotumino 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidente: Altevir Leal 

Titulares 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

4, fausto Castelo-Branco 

5. Lourival Baptista 

1, Adalberto Sena 

2. Gilvan Rocha 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Oerzi 

2. ltolivio Coelho 

3. Osires Teixeira 

MDB 

1. Benjamim Faroh 

2. Cunha Lima 

,Assistente: lêda Ferreiro da Rocha- Ramal312 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEG"URANÇA NACIONAL- (CSNJ 
(7 membros) 

Titulares 

1. José Gulomord 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torras 2. Braga Junior 
3. Virgilio T civor€1 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Seno 1. Agenor Mar! o 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêda Ferreiro da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:00 horas 
Locob Sola "Rui Barbo!a"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇÓ PúBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. J.enoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benjamim Farah 
Vke-Presidente: Lanoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Alexandre Costa. 
2. Gustavo Capanemo: 
3. Mattos leão 

1, Danton Jabim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
-Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISS .• O DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vi ce-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares Suplente~. 
ARENA 

1. Alexandre Costa 1. Otto-Lehmonn 
2. luiz Cavalcante 2. T eotônio Vilela 
3. Braga Junior 3. Wilson Gonçolve~ 
4, Louríval Baptista 
5. Mattos Leão 

MDB 
1. Evandro Carreira 1. Lázaro Sorbozo 
2. Evelchio Vieira 2. Roberto Soturnino 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Romol306 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Rui Barbosa"- Anexo IJ- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS. 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporórias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11-· Terreo 
Telefone: 25-8505- Romol303 

1) Comi~sões Temporários poro Projetas do Congresso Nacio-nal 
2) Comissões Tempordrios poro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçomentória (art. 90 do Regimente. 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes- Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598; 
Mauro Lopes de Sá - Ramal 31 O. 

SERVIÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 
·-

EORAS ~ERÇA SAL AS ASSISTEN~E HORAS Q]jiNTA SAL AS ASSIS:;:>ENTE 

C.'l'. RUY BARBOSA RONALDO 09:00 C.F. CLdV!S BEVIUCQUA CANDIDO 
Rama1s - 621 e 716 Rarr.al - 623 

10:00 

C.A.R, CLGiYIS .BEV!LACQUA LEOA 09:30 C.S.P.C. Ell.f:t" BARBOSJ.. SONlil 
Ramu.l - 623 ?.anuns - ó21 e 716 

C.A. CLCIVIS BEVILA:CQUA CLÁUDIO C.E.e. C.v:lVlS BEVIU:CQUA CLEtDE 

10:30 
Ramal - 623 COSTA 

J.o~oo 
Ram!il - 623 

C.R.E. JiiJY BARBOSA ClNDIDO C.D.F, RUY BAR30SA RONALDO 
Ramais - 62~ e 716 íian !HS - 621 f:l 716 

HOP.AS QUARTA S A L A S ASSIS1'EN1'E C.L.S. CMVIS :SEVILACQUA DAr:! EL 

11:00 
Ramal - 623 

09:00 C.S.N. RUY BARBOSA LEOA RUY BARBOSA LEDA 
Rama~s - 621 e 7l6 c.s. 

Rarwus - 621 e 716 

c.c.J CLClVlS BEVIIJ(CQUA MARIA l2:00 C.R, CUlVIS BEVIU:CQüA MARIA 

~0:00 
Rama.l - 623 HELENA Ramal - 623 CAR:.SM 

C.M.E. Rl.IY BAP.BOSA RONALDO 
Ramui.EI - 621 e 716 

~0:30 C.E. RUY BAllll05A DA.l'IIEL 
Ramnis - 621 e 7:6 
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ANO XXXIII- N• 039 SÁBADO, 29 DE ABRIL DE I978 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 LEGISLA TJVO N• 31, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n'? 1.611, de 3 de março de 1978-, que reajusta os ven
cimentos e proventos dos servidores das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Fe
deral de Primeira Instância, e dá outras providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.611, de 3 de março de·l978, que reajusta os ven
cimentos e proventos dos servidores das Secretarias das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primeira 
Instância, e dá outras providências. 

Senado Federal, 28 de abril de 1978.- Senador Petrônio Portel/a. Presidente. 

Faço saber que o Congresso Nacional ap.rovou, nos termos do art. 55,* I• da Constituição, e eu, Petrô
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N•32, DE 1978 

Aprova o texto do Decreto-lei n' 1.605, de 27 de fevereiro de 1978, que "reajusta os 
vencimentos, salários e proventos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Fe
deral, c dá outras prm:idêncías". 

Artigo único; É aprovado o texto do Decreto-lei n" 1.605, de 27 de fevereiro de 1978, que reajusta os 
vencimentos, salários e proventos dos servfúores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal1 e dá outras 
providências. 

Senado Federal, 28 de abril de 1978. -Senador Petronio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
REGISTRO DOS CANDIDATOS, DA ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL, 

Á PRESIDÊNCIA E À \'ICE-PRESIDEi\CIA DA REPÚBLICA .. 

Em cumprimento a despaeno <..J Senhor Presidente, faço saber que a 1\fesa do Senado Federal, nos 
termos da Ata abaixo transcrita, concedeu registro aos Senhores Genera],de-Exército João Baptista de 
Oliveira Figueiredo e Dr. Antônio Aureli;wo Chaves de Mendonça para, como candidatos da Aliança 
Renovadora Nacional à Presidência e à V ice-Presidência da República, respectivamente, concorrerem à elei
ção que se processatã, a quinze de outubro de mil novecentos e setenta e oito, pelo colégio eleitoral, na 
forma estabelecida pela Lei Complementar número quinze, de treze de agosto de_ mil novecentos e setenta e 
três, alterada pelo DecrctoRlei número mil quinhentos e trinta e nove, de quatorze de abril de mil novecentos 
e setenta e sete. 

Senado Federal, 27 de abril de 1978.- Senador Mendes Canal e. Primeiro-Secretário. 
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ATA DA REUNIÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL, 
REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO Ml>S 

DE ABRIL DO ANO DE MIL NOVECENTOS 
E SETENTA E OlTO. 

Às dezoito horas e trinta minutos do dia vinte e seis do mês de 
abril de mil novecentos e setenta e oito, na Sala de Reuniões da Mesa 
do Senado Federal, sob a Presidência e por convocação do Senhor 
Senador Pe_trôn_io Portella, Presidente, presentes os Senhores Senado~ 
res José Líndoso, Primeiro Vice-Presidente, Amaral Peixoto, Segun~ 
do Vice-Presidente, Mendes Canale, Primeii'o-Secretãrio, Mauro 
Benevides, Segundo-Secretário, Henrique de La Rocque, Terceiro
Secretário e Altevir Leal, Quarto-Secretário, em eX.ercfcio, reúne-se a 
Mesa do Senado Federal com o flm especial de conhecer do reque
rimento de registro, formulado pela Aliança Renovadora Nacional, 
em dezoito do corrente mês, dos Senhores General-de-Exército João 
Baptista de Oliveira Figueiredo e Doutor Antônio Aureliano Chaves 
de Mendonça, como candidatos do Partido, respectivamente, à Presi
dência e à Vice-Presidência da República, na eleição que deverá 
processar-se a quinze de outubro de mil novecentos e setenta e oito. 
Aberta a reunião e exposta, pelo Presidente, a sua finalidade, o 
Senhor Senador José Lindoso, na qualidade de relator designado, 
procede à leitura do parecer a seguir transcrito: .. Parecer sobre o 
requerimento de registro de candidatos da Aliança Renovadora Na
cional à Presidência e Vice-Presidência da República, na eleição a 
realizar-se a 15 de outubro de 1978. Relator: Senador José Lindoso. 
A Lei Complementar nq 15, de 13 de agosto de 1973, que regula a 
composição e o funcionamento do colégio eleitoral que elegerá o 
Presidente da República define ser da competência da Mesa do Sena
do Federal o registro dos candidatos à Presidência e à Vice-Presidên
cia da República. Com base nesse dispositivo, a Aliança Renovadora 
Nacional- ARENA- requereu, em 13 de abril, o registro de seus 
candidatos à Presidência e à Vice-Presidência da República, na elei
ção que se realizará, conforme dispõe o art. 75 da Constituição Fe
deral (Emenda Constitucional n9 8, de 1977), no dia 15 de outubro de 
1978. São Candidatos do Partido requerente, para Presidente, o 
Senhor General-de_~E_;!tército João Baptista de Oliveira Figueiredo e 
para Vice-Presidente o Doutor Antônio Aureliano Chaves de 
Mendonça, escolhidos em Convenção Nacional, realizada nos dias 8 
e 9 do corrente mês. No Processo S/N, sob exame, constam: 
a) cópias autênticas das Atas das Sessões da VII Convenção 
Nacional da ARENA; b) autorizações dos candidatos, com firmas 
reconhecidas por tebe\ião; c) certidões do Tribunal Superior 
Eleitoral de que os candidatos estão no gozo dos direitos político_s; e 

d) certidões de filiação partidária. O que atende ao exigido no artigo 
10 e Parágrafo único da já referida Lei Complementar. Fez-se, no 
Diário Oficial. conrorme consta dos Autos, a publicação do reque

-rimento de registro dos candidatos para reconhecimento dos in{éres
sados, como determina o artigo II da Lei Complementar nq 15. O 
pedido de registro atende, igualmente, o disposto no artigo 87 e Pa
rágrafo único do Código Eleitoral (Lei nq 4.737, de 15 de julho de 
1965). Diante do exposto, e, considerando que a matéria objeto do 
requerimento estâ conforme as normas da Constituição Federal e o 
requerimento atende às exigências da Lei Complementar n9 15, so
mos pelo seu deferimento. Brasília, 26 de abril de 1978. " Posto em 
discussão e, encerrada esta, submetido à votação, é o parecer aprova
do, tendo os Senhores Senadores Amaral Peixoto e Mauro Benevi
des, votado com restrições, de acordo com o voto em separado, a se
guir transcrito: "Voto em separado: O presente processo concernente 
ao pedido de registro- efetuado pela ARENA- das candidaturas 
do General João Baptista Figueiredo e Auretiano Chaves, à Presidên
cia e V ice-Presidência da República, respectivamente, acha-se revesti
do das formalidades estabelecidas na legislação em vigor. Cabe-me 
ressaltar que o Movimento Democrático Brasileiro - a que perten
ço - defendo, como princfpio fundamental, o preenchimento, pelo 
voto direto, de todos os cargos eletivos, a começar pelo Presidente e 
Vice-Presidente da República. Assenta-se tal princípio na salutar 
norma constitucional segundo a qual "todo o Poder emana do povo 
e em seu nome é exercido". Ser-me-ia, por isso, defeso manifestar-me 
sobre o pedido de registro referenciado, sem oferecer ao mesmo o 
embargo da restrição ora explicitada, que se circunscreve à infrigên
cia - lN CASU - daquela diretriz programática, de notável con
teúdo democrático. ~ o meu voto. Brasília, em 26 de abril de 1978." 
O Senhor Presidente declara, em conseqUência, concedído o registro 
de inscrição dos candidatos da Aliança Renovadora Nacional à 
Presidência e à V ice-Presidência da República, na eleição a processar
se a quinze de outubro de mil novecentos e setenta e oito, de
terminando, em seguida, a lavratura, no livro próprio, do respectivo 
termo de registro, devendo este ser submetido, oportunamente, à sua 
assinatura. Determina, ainda, o Senhor Presidente, que a concessão 
dos registras seja tornada pública pelo Senhor Primeiro-Secretârio. 
Cumprida a finalidade da reunião, é esta encerrada. Para constar, eu, 
Sarah Abrahão, Secretária-Geral da Mesa, lavrei a presente Ata que, 
aprovada, ê assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da 
Mesa do Senado Federal. 

Senado Federal, 26 de abril de 1978.- Petrônio Portella, Presi
dente- José Lindoso- Amaral Peixoto- Mendes Canale- Mau
ro Benevides - Henrique de La Rocque- Altevir Leal. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA I• REUNIÃO, EM28 DE ABRIL DE 1978 

1.1- ABERTURA 
1.1.1- Comunicação da Presidência 
-Inexistência de quorom para abertura da sesSão. 

1.1.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. En-
cerramento. 

1.2 - Expediente despachado 
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
De agradecimento de comunicação: 
- N9 87/78 (n9 137/78, na origem), referente à aprovação 

dos Projetas de Decreto Legislativo n9 1, 2 e 3, de 1978-CN. 

1.2.2- Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei do Senado n9 250/76, que dispõe sobre 

restrições à aquisição de munição para armas de fogo, e dâ 
outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n9 14f78, que isenta do 
pagamento de Imposto de Renda os aposentados da Previdência 
Social. 

- Projeto de Lei do Senado n9 23/78-Complementar, que 
estabelece critérios para concessão de benefícios pecuniários do 
PRO RURAL a serem concedidos ao trabalhador rural produtor. 

- Projeto de Lei do Senado n'l 40/78, que disciplina a 
admissão de empregados por empresas que se encontrem em pro
cesso de falência ou concordata. 

- Projeto de Lei da Câmara n~ 140/77 (n9 2.664-C, -de 
1976, na Casa de origem), que introdUZ alterações na Lei 
n9 5.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os 
Registras Públicos, e dá outras providências. 

-Requerimento n9 65/78, do Sr. Senador Murilo Paraíso, 
requerendo, nos termos do Regimento Interno, que seja 
consígnado um voto de congratulações pela passagem do 599 
aniversário do Jornal do Commércio, do Recife. 



Abril de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Sábado 29 1771 

1.2.3 - Projetos de lei do Senado 

- N~> 80j78. de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, que 
altera dispositivo do vigente Código de Processo Civil (Lei 
nl' 5.869,de 11 de janeiro de 1973). 

- N"' 81/78, de autoria do Sr. Senador Orestes Quércia, 
que introduz alteração no Côdigo de Processo Civil (Lei 
n" 5.869, de li de janeiro de 1973). 

1.2.4- Requerimentos 

- N~' 93/78, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, 
solicitando inform::ições ao Poder Executivo, através do 
Gabinete Civil da Presidência da República. Deferido. 

- N" 94/78, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard e 
outr~s Srs. Senadores, solicitando a transcrição, nos Anais do Se
nado Federal, do editorial intitulado "Pacote" de Governadores, 
publicado no Jornal do Brasil, edição do dia 26 de abril do cor
rente ano. 

1.2.5- Oficio 

- Do Sr. Senador Paulo Brossard, Líder do MDB, solici
tando a designação de Srs. Senadores para integrarem as comis
sões permanentes da Casa. Deferido. 

2- RETIFICAÇÕES 
-Ata da 32' Sessão, realizada em 4-4-78. 
-Ata da 35' Sessão, realizada em 6-4-78. 
-Ata da44~ Sessão, realizada em 13-4-78. 

3- CONSULTORIA-GERAL 
-Pareceres n~'s 23, 24 e 25, de 1978. 

4- ATAS DE COMISSÕES 

5 - MESA DIRETORA 

6 - LIDERES E VICE-L!DERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMAI\EN
TES 

. 

ATA DA I~ REUNIÃO, EM 28 DE ABRIL DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DO SR. PETRÔNIO PORTELLA 

ÀS 14 HORAS E 30 .\!INI!TOS, ACHAM-SE PRESENTE_S 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- José Guiomard- Cattete Pinheiro- Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa __ Henrique de La Rocque - Pe
trônio Portella- Mauro Benevides- Wilson Gonçalves- Agenor 
Maria- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Milton Cabral - Cunha 
Lima- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Louríval Baptista
Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rczende- João Calrrion 
- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema ...:.. Franco Montoro -
Orestes Quércía - Benedito Ferreira - Osir~ Teixcita - ltalívio 
Coelho- Accioly Filho- Lenoir Varg<ls- Otair Becker- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. 

Entretanto, acham-se presentes, em plenãrio, apenas 9 Srs. 
Senadores, não atingindo, portanto, o "quorum" mfnimo necessário 
para a abertura da sessão, nos termos do art. 180, § 11', do Regimento 
ln temo. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente reunião, 
designando para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n" 64, de 1974, do Senhor Senador Franco Montoro, estabelecendo 
que, se o INPS não prestar assistência mêdica à gestante, deverã 
reembolsar o segurado pelas despesas comprovadamente realizadas, 
tendo 

PARECERES, sob n"'s463 e 8JO, de 1977, das Comissões: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencidO na apreciação 

preliminar; e 
-de Legislação Social, favorãvel. 

-2-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n' 237, de 1976, do Senhor Senador Itamar Franco, que dispõe 

sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos jurídiCos do País, da 
disciplina "Direitos Humanos Fundamentais", tendo 

PARECERES, sob nl's 405,406 e 751, de 1977, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constit~cionalidade e juridici

dade; 
-de Educação e Cultura- 1"' pronunciamento: favorâvel, como 

voto vencido do Senhor Senador Cattf:te Pinhefro e voto vencido, em 
separado, do Senhor Senador Otto Lehmann; 21' pronunciamento 
(reexame solicitado em Plenário): contrãrio, com voto vencido dos 
Senhores Senadores Evelãsio Vieira e Adalberto Sena. 

-3-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n9 63, de 1977, do Senhor Senador Jarbas Passarinho, que aplica ao 
dirigente sindical candidato a cargo eletivo o disposto no art. 14 da 

-Lei n"' 6.055, de 17 de Junho de 1974, tendo 
PARECERES, sob n9s 1.306 a t.30S, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, 19 pronunciamento: pela constitu

cionalidade e juridicidade e, no mérito, favorável; 2"' pronuncia
mento: pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da 
Comissão de legislação Social~ e 

- de Legislação Social, favorável nos termos do substitutivo 
que apresenta. _ 

-4-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridici
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n~" 232, de 1977, do Senhor Senador Benjamim Farah, 
que dispõe sobre a aposentadoria especial para o Bombeiro Hidráuli
co e para o Eletricista do Grupo de fnstalações Elétricas, Gâs, Hi
drãulicas e Sanitárias, te:rido 

PARECER, sob nl' 21, de 1978, da ComisSão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidade, com voto venci

do dos Senhores Senadores Accioly Filho, Leite Chaves, Nelson 
Carneiro e Cunha Lima. 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câm~ra n'>' I, 
de 1977 (n"' 2.320-A/74, na origem), de iniciativa do SenhOr Presi-
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dente da República. que regula a locação predial urbana, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER; sob n~' 777, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com as emen~ 

das que apresenta de nYs I a 12-CCJ, com voto vencido, em sepa~ 
rado, do Senhor Senador Otto. lehmann, dependendo da votação do 
Requerimento n~' 61, de 1978, de adiamento da discussão, parare
exame da Comissão de Constituição e Jus.tiça. 

-6-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n'i' 265, de 1976, do Senhor Senador Agenor Maria, que elimina a exi
gência do período de carência para concessão, pelo INPS, de benefí~ 
cios em virtude de incapacidade para o trabalho ou morte do segura
do, tendo 

PARECERES, sob n~'s 465 e466, de 1977, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, favorável; e 
-de Legislação Social, contrário, dependendo--da votação do 

Requerimento n~' 77, de l 978, de adiame_nto da discussão para reexa
me da Comissão de Legislação Social. 

-7-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei _do Senado n~> 144, de 1977, do Senhor 
Senador Benjamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determi
nar o pagamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e 
militar da União, e dá __ Qutras providências, tendo 

PARECER, sob n<i> 940, de 1977, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e inju
ridicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carnei
ro e Cunha Lima, dependendo da votação do Requerimento n"' 59, 
de 1978, de adiamento da di~cussào. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte\la) - Estâ encerrada a 
reunião. 

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 45 minutos.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS 
DO§ I• DO ART. ISO DO REGIMENTO INTERNO 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicação 

N~> 87/78 (n"' 137{78, na origem), de 27 do corrente, referente à 
aprovação dos Projetas de Decreto Legislativo n<i>s I, 2e 3, de 1978-
CN. 

PARECERES 

PARECERES NYs 192 E 193, DE 197~ 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n~> 250, de 1976, que 
.. dispõe sobre restrições à aquisição de munição para armas de 
fogo, e dá outras providências". 

PARECER No 192, DE 1978 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Heitor Dias 
O Projeto de Lei em pauta, de n<i> 250, de 1976, de autoria do 

ilustre Senador Nelson Carneiro, opõe restrições à compra de muni
ção para armas de fogo, de qualquer espécie e calibre, subordinando 
sua comercialização ao controle da autoridade policial, que somente 
autorizará a venda daquela munição na hipótese do adquirente 
comprovar permanente risco de vida, decorrente - como especifica 
-, das condições peculiares de periculosidade do ofício ou do lugar 
de residência. 

A proposição tem por objetivo proteger a fauna silvestre da caça 
indiscriminada e predatória, que vem extinguindo com as espécies 
animais do nosso hinterland, ao mesmo tempó em que, põe um freio 
às fao.:ilidadcs que dão margem ao aumento dos índices do:;: criminali
dade nos grandes centros urbanos. 

Não há proibição e, portanto, prejuízos, à prãtica da caç;a 
amadorística e de tiro ao vôo, que o Poder Público deve estimular, 
como preconiza o art. 6~> da Lei nç. 5.197/67, porque o exercido des
se esporte, além de "alcançar o espírito associativo'' indicado naque~ 
le diploma legal. tem também objetivos ecológicos - pois não hã 
falar-se em "matanças" quando o abate serve à manutenção do 
equiHbrio da família animal, desde que isso ocorra nas épocas e den
tro dos limites estipulados na própria lei -, e, mais que isso, o espor
te da caça serve em quase todos os países do mundo à formação de 
atiradore:., reserva indispensável às forças armadas, por ísso de 
indispensável utilidade à poHtica de segurança nacional. -

Diante disso, e considerando que a limitação proposta não inter
fere no espírito da Lei n~> 5.197/67, nem contraria o disposto nos 
arts. 594 a 598 do Código Civil quanto à questão da caça e proteção 
à fauna, nosso Voto é favorável à tramitação do Projeto em causa, 
por constitucional e jurídico, com a seguinte 

EMENDA Ne I· CCJ 

Adite-se ao art. 2~> o seguinte: "ou sua destinação exclusiva à ca
ça permitida em lei e desde que sejam registradas como caçador em 
órgão competente". · 

Sala das Comissõ~. 23 de novembro de 1977 - Accioly Filho, 
Presidente em exercício Heitor Dias, Relator ..:__ Heh·ídio Nunes, 
vcn(.;_ido - ('unh!t l.ima - ltalh'iO Coelho, vencido - Dirceu Cardo
so - \Vibon Gonçahes, vencido - Otto Lehmann, vencido - Nel
son Carneiro, sem voto- Orestes Quércia. 

VOTO IT.VCIDO. EM SEPARADO DO SR. SENADOR 
OTTO LEHAfAX.\': 

O PrOjeto sob exame, da autoria do ilustre Senador Nelson Car
neiro, tem por objetlvo criar restrições à aquisição de munição para 
arma~ de fng:o, de 4u~1lquer e~pécie e calibre. 

Segundo a proposta, as vendas de munição ficariam na depen
dência da prévia autorização da autoridade policial competente, a 
qual. no entanto, somente emitiria tais autorizações em favor de 
''pessoas que comprovaram permanente risco de vida, decorrente 
da~ o.:ondições peculiares da periculosidade do ofício ou do lugar d~ 
rcsidênda". 

A matéria. preliminurmente, poderia parecer destinad<!_a regula
mentar controles policiai!; já existentes sobre a aquisição de armas e 
munições. ou a innuir na redução dos índices de criminalidade. De
pois. dirige-se às pessoas que corram permanente ·risco de vida em ra
:(:àO dn profissão ou·ao lugur em que residam. hipóteses que, no nos
so entendimento. não seriam sanadas com um porte de armas e o di
rdt() à l:•)mpra de bulas. Mas, há de \'erificar-se, na anãlise da justifi
cação. que o que se propõ-::. pela via indireta, é a pura e simples extin
çào das lltividade:. de l:UÇU amadorística em nome da "proteção à fau
na silvestre bra~ileira", que e.<;taria, segundo "notícias dramáticas", 
.:omo informa o Autor. amcnçadu de ex._tinção e, por isso, "ocorrerã 
dentro cm breve( ... ) um desequilíbrio na natureza e, pois, nas condi
çôes de \'ida e hahitalidade do próprio homem". 

Tal fato dec~Hreria de pn'lticas predatórias, porque "inobstante 
o apurato da \cg_islaçào pertinente disponível- ressalva ainda o Au
tor- . '"o pode-r púhlict) carece de condições materiais que permi
tum ao órgão apropriado- !BDF- uma eficaz fiscalização no se
tor, particularmente no da indiscriminada perseguição e matança de 
uni mais selvagens, mediante o uso- também indiscriminado- de 
armas de fogo'". 

Ab:-.truída a apreciação do tema ecológico e da alegada inope
rãncia do órgão públko especializado, porquanto estranhos ao texto 
do próprio Projeto, compete verificar que as normas reivindicadas re
sultam na vedação ao eJtercicio da caça como atividade esportiva, 
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tornando-se. dessa maneira, num ato de proibição a direitos indíví
duai:i, assegurados em lei. 

A matéria significaria~ /atn J~nso, a derrogação de dispositivos 
do Código Civil (:.~rt. 594 a 598), bem assim da Lei n9 5.197, de 3 de 
janeiro de 1967. que tratam dos problemas da caça e da proteçào à 
fauna. 

Diante do exposto. c embora reconhecendo a valídade das preo
cup:.~çõcs que motivaram o ilustre Senador Nelson Carneiro, somos 
contrários à tramitação do Projeto. por injurídica, uma _ve_z que se 
sobrepõe a outros institutos legitis, podendo decorrer daí desajusta
mentos jurídicos. 

Sala das ComiSS:õCS.-23 de -novembro- dC 1977.- Otto Lehmann. 

PARECER N' 193, DE 1978 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Vasconcelos Torres 

De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, é submetido ao 
examç de..<;ta Comissão de Economia o Projeto de Lei do Senado 
n'i' 250/76. 

A proposição em tela condiciona a compra de munição de arma 
de fogo à apresentação de uma autorização escrita da autoridade po
licial competente. 

A concessão da referida autorização dependerá de comprovação 
pelos interessados. "de permanente risco de vida decorrente das con
dições peculiares de periculosidude do ofício ou do lugar de residên
cia". 

Com a Emenda n9 I. da Comissão de Constituição e Justiça, ao 
concluir pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto, a autori
zação para :.1 compra de munições foi estendida aos-hidívíduos que 
exerçam <~tividades de "caça permitida em lei e desde que sejam regis
tradas como caçador em órgão competente". 

Em síntese, a autorização para a quisição de munição de arma 
de fogo que concederá a· autoridade policial, se aprovada a proposi
ção, dependerá da comprovação, pelas pe.c;soas interessadas, de: 

I - periculosidade do ofício; 
2- pcriculosidade do lugar de residência; e 
3- exercício de eüÇa permitida cm fei e de seU registro como ca

çador em órgiio coinpeter'lte. 

Com as duas (2) príriie1rJ.s condições; pretende o autor limitar a 
aquisição de munição de arma de fogo, de forma a tornar o Projeto 
um "'instrumento eficaz de proteção à fauna silvestre brasileira, 
particularmente, da in~is_criminada perseguição e matança de ani
mais selvagens, mediante o uso- também indiscriminãdo- de ar
mas de fogo". 

Não obs_tante a relevante pretensão do ilustre Senador Nelson 
Carneiro. traduzida no Projeto em exame, temos certo receio quan
to às repercussões da segunda condição, na medida em que os locais 
residênciais de e/el'ada pericufoJidade, em grande monta, são habita· 
dos por indivíduos que satisfazem todas as condições socio-econômi
cas para a marginalidade, quando não a exercem efetivamente, 

Quanto à Emenda n'i' 1-CCJ, apresentada pelo nobre Senador 
Heitor Días, que corre.c;ponde a terceira condição que já nos referi
mos anteriormente, achamos que a mesma contraria as pretensões 
do autor do Projeto, ao mesmo tempo em que não oferece tática efi
caz de controle da caça indiscriminada. 

Ora, na medida em que o Poder Público, através do IBDF, não 
dispõe de condições materiais para uma eficiente fiscaHzação e dada 
as dimensões do território nacional, de que forma se confirm:lrá se o 
caçador, rncsmo registrado em órgão competente, cumpre os limites 
estipulados cm lei, especificamente, no que tange às épocas adequa
das à caça de forma a manter o equilíbrio da família anima!? 

A nosso ver. portanto, twta~se de matéria relevante mas comple
Xll no que se refere a uplicahilidade das sanções previstas em lei. 

Assim. somos pela rejeição d:.~ Emenda n9 l~CCJ e pela ãprova
ção do Projeto de Lei do Scnad_o_n'i' 250/76 com a seguinte Emenda: 

EMENDA N<:> 1-CE 

O artigo :!<:>passa a ter a seguinte redação: 

.. Art. 29 As autoridades policiais somente concede-. 
rã o autorilaçào para compra de munição de armas de fogo às 
pessoas que coníprovarem permanente risco de vida, decor
rente dus <.:ondições peculiurcs de periculosid::~de do oficio, e 
aos duhcs de caÇa devidamente registrados-em órgão compe
tente c para o uso exclusivo da prática do esporte." 

Sala da.s Comissões, 26 de abril de 1978.- Marcos Freire, Presi- · 
dente- Vasconcelos Torres, Relator- Roberto Saturnino --Franco 
Montoro- Arnon de Mello- Otair Becker. 

PARECER N9 194, DE 1978 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nO? 14, de 1978, que 
~•isenta do pagamento de Imposto de Renda os aposentados da 
Previdência Social''. 

Relator: Senador Wilson Gonçall'es 

O nobre Senador Agenor Maria submeteu à apreciação do 
Senado o presente Projeto de Lei que visa a isentar do pagamento do 
Imposto de Renda os aposentados da Previdência Social. 

A proposição em análise está acompanhada de_justifiçação em 
que o seu ilustre autor aponta razões ponderáveis para sustentação 
do seu re.<;pcitúvel ponto de vista. 

Ocorre, porém, que a simples leitura da proposição deiXa claro, 
fora de qualquer dúvida, o seu aspecto firúinceifo, vez ciue pretende 
instituir hipótese de isenção do Imposto de -Renda~ E evidente que se 
1I-ii3.,- rio caso de matéria financeira, cujo conteúdo procuramos fixar 
em nosso parecer apresentado, nesta doutra Comissão, ao Projeto de 
Lei n9 124, de 1976, que perdoava débito de Entidades Filantrópicas 
junto ao Instituto Nacional de Previdência Social- INPS -. 

Baseados na melhor doutrina, mantida tr'adiCionalmente em 
nosso País, salientamos, no citado parecer, a- Õpinião de vários 
mestres, especializados em assuntos financeiros, inclusive da 
natureza jurídica, de modo a estabelecer o ve-rdad.eiro ~onceito de 
matéria financeira, que segundo o ensinamento dO Senador Ferreira 
de Souza, de saudosa memória, compreende "tudo quanto disser 
respeito à receita, à despesa, ao orçamento e às contas da adminis
tração pública" (parecer nq 567, de 1947). 

Julgamos desnecessário esclarecer que, como receita, estão in
cluídos os tributos, dentre os quais se destacam, pela sua im-
portância e finalidade, os impostos. - -

Não obstante reconhecer os altos e humanos objetivos da pro
posição em apreço, não podemos negar que a nesma se choca frontal
mente com o preceito do art. 57, item I, da Constituição Federal, que 
atribui, expressamente, ao Presidente da República a iniciativa 
exclusiva das leis que disponham sobre matéria financeira. 

Em face do exposto, consideramos, data venia, inconstitucional 
o Projeto de Lei n9 14, de ! 978, ora em exame. 

Sala das Comissões, 25 de abril de 1978. - Daniel Krleger, 
Presidente. - wilson Gonçall'es, Relator. - Leite Chaves - Lenolr 
Vargas- Cunha Lima- Heitor Dias- Dirceu Cardoso- ltalivio 
Coelho. 

PARECER N<? 195, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 23, de 1978 -

Complementar, que ••estabelece crifériõs Parà concessão de 
benel'ícios pecuniários do PRO R-URAL a serem concedidos ao 
trabalhador rural produtor". 

Relator: Senador Italil'io Coelho 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Otair 
Becker, objetíva estabelecer novos critérios para a concessão dos 
beneficias pecuniários do PRORURAL, em favor daqueles con~ 



1774 Sábado 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II) Abril de 1978 

tribuintes do sistema, denominados de trabalhador roral produtor, 
ou seja, "'aos pequenos -proprietários, aos parceiro-s; a-os arrendatâ~ 
rios c aos posseiros". 

A concessão da assistência do PRORURAL a essa categoria 
estâ assegurada pela Lei Complementar n'i' i 1, de 25 de maio de 
1971, em seu art. 3~>, § 1~>, alínea b, 

O que pretende o Projeto, em síntese, é ampliar o teta dos benefí~ 
cios, ••tomando~se por base a contribuição dos doze meses anteriores 
ao pedido, relativamente aos produtos rurais comercializados, em 
relação ao salârio mínimo de maior vigência no País", segundo a 
escola de contribuições indicada no seu art. 1~>. 

Alega o Autor, na Justificação, que se o produtor contribuir 
direta ou indiretamente, sobre o valor dos produtos comercializados 
e é, portanto, um contribuinte diferenciado do grupo assalariado, 
.. nada mais normal do que seus direitos serem também um pouco 
mais ampliados em face dessa contribuição", 

Outra vantagem, segundo o Autor, é que a medida estimularia o 
reconhecimento das contribuições, ampliando a receita do 
PRORURAL 

Em que pese, entretanto, tal argumento, há de se entender que à 
expectativa de ampliação da receita, corresponderia um aumento nas 
prestações do sistema, daí incorrer a Proposição no preceito restriti~ 
vo do art. 165, parâgrafo único, da Constituição, que veda sejam 
criados, majorados ou estendidos os serviços de assistência ou de 
benefícios compreendid_os na previdência social, sem a indicação da 
respectiva fonte de seu custeio total. 

Diante do exposto, e embora reconhecendo os elevados pro~ 
pósitos do Autor, o nosso Parecer é pela inconsti_tucionaUdade do 
Projeto. 

Sala das Comissões, 26 de abril de 1978. - Daniel Krieger, 
Presidente. -ltalívio Coelho, Relator.- Wilson Gonçalves- Leite 
Chaves - Lenoir Vargas - Cunha Lima - Heitor Dias - Dirceu 
Cardoso. 

PARECER N•196, DE 1978 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Ao Projeto de L~i do Senado n~> 40, de 1978, que Hdiscipli
na a admissão de empregados por empresas que se encontrem 
em processo de falência ou Concordata". 

Relator: Senador Cunha Lima 

Pelo PLS n~' 40, de 1978, de autoria do nobre-_Sf::n_ador Vasconce
los Torres, pretende-se disciplinar a admissão de empregados por 
empresas que se encontrem em processo de falência ou concordata. 

De acordo com o Projeto, tal admissão só ocorrerâ: 

a) por autorização expressa do Juiz que preside o feito 
falimentar ou concordatário, em face de petição fundamenta
da do Síndico, na qual se comprovem a necessidade da admis~ 
são de empregados e a capacidade econômicã. da empresa 
em arcar com os ónus decorrentes; 

b) com a simultânea criação de um fundo especial, equi
valente no mínimo a três vezes o total dos salários mensais a 
serem pagos aos ·empregados admitidos, que garantirá os 
encargos trabalhistas vinculados aoS novos trabalhadores; 

c) quando s_e der ciência ao noVo empreg-ado, por escri~ 
to, da situação da empresa em processo de falência ou de con
cordata, 

Verifica~se, de logo, a meritória preocupação do _autor em bus
car, com a nova lei, a completa segurança devida ao empregado 
admitido numa empresa cuja situação financeira está abalada, como 
ocorre na hipótese da concordata, ou jâ está irremediavelmente com~ 
prometida, como é o caso da falência. 

Não obstante tal preocupação, ou talvez em função dela, o Pro~ 
jeto cohleça por não distinguir, em termos empresaria1s e jurídicos, 
uma situação de falência de uma situação de concordata. Na falên~ 
cía, o processo caracteriza-se pela liquidação da empresa, com a 
substituição dos seus dirigentes por um Síndico da mas_sa__faJida. To~ 

dos os atas praticados no processo de falência, inclusive a admissão 
eventual de novos empregados. visam à liquidação e extinção da 
empresa, c-uju& atividades somente não são paralisadas se, dessa ces~ 
saçào lahorial, advierem prejuízos ainda maiores para os credores. 

Na concordata- que pode ser preventiva ou suspensiva-, ao 
contrário, a atividade empresarial não cessa em instante algum, man~ 
tendo-se inalteradas as tarefas, direitos e deveres que a lei atribui aos 
executivos das empresas sob tal situação jurídica. Não existe na con~ 
cordata, portanto, a figura do Síndico, e desenvolve~se na empresa 
concordatária a continuidade do seu ritmo laborial, necessário à pro~ 
dução dos recursos com que se pagarão os credores habilitados. 

De acordo com as definições de Walter Álvares, -no seu ,-,bfreito 
Falimantar": 

''Tecnicamente, a falência é um instituto, um mecanismo 
jurídico, um engenho jurídico, um artifício, uma criação legal 
que visa substan-cialmente a liquidar ob"iíg-ações do devedor 
inadimplente ou insolvente. que quer mas não pode satisfazê
las, lançando~se mão de um processo coletivo, para fins de 
proteção do crédito público._" 

"'A concordata é um outro instituto de Direito Falímen~ 
tar, menos drástico que o instituto da falência, visando não 
somente à proteção ao crédito público, ao amparo dos credo~ 
res, mas, também, à imediata recuperação do devedor." 

O Projeto. não diferenciando os dois institutos jurídicos:-- e as~ 
sim comprometendo-se em técnica legislativa -, propõe sugestões 
comuns que- não- podem ser abarcadas na mesma formulação. Na 
admissão de empregados novos através do processo desejado pelo 
Projeto, a empresa concordatária não teria o pretendido Síndico 
para requerer ao Juiz. Por outro lado, estar-se-ia alterando completa~ 
mmente o instituto da concordata, e confundindo-o com o da falên~ 
cia, se se criassem, em relação aos dirigentes da empresa, as restri~ 
ções propostas. 

A preocupação que ressuma do Projeto, em relação a emprega~ 
dos que ingressam numa empresa falida ou sob concordata, a nosso 
ver não se justifica. 

Pela legislação vigente, os direitos do empregado, eespecialmen~ 
te os seus salários. constituem crédito privilegiado em relação aos 
compromissos a serem prioritariamente atendidos pelo empregador. 

Além das determinações contidas no art. 449 da CL T, a Lei d~ 
Falências (Decreto-lei n~> 7.661, de 21-6~45, e disposições legais 
subsequentes) cerca os salários.e. as índenizações trabalhistas de to~ 
das as garantias, as.<;egurando~lhes preferência especial na classifica
ção-dos créditos. 

Essas garantias, relativas aos empregados antigos de uma empre~ 
sa-envolvida em processo de falência, naturalmente se estendem, de 
igual modo, ao empregado admitido no correr do feito falimeiltar. 

'A bem dizer, o novo empregado tem direitos assegurados de ma~ 
neira mais substancial que os antigos, pois o seu vínculo empregatí~ 
cio não é c_om a empresa em liquidação, mas diretamente com a mas~ 
saa falida, com recursos autónomos para saldar suas obrigações. 

Ora, dificilmente se poderâ admitir que a massa falida, admi
nistrada por um Síndico "sob a imediata direção e superintendência 
do juiz" (art. 59 da citada Lei de Falência_s), possa assumir compro
missos que ultrapassem sua capacidade de resgatâ-los. 

E, se porventura assim agir sem o zelo e a diligência que lhe são 
exigidos, "o Síndico responde pelos prejuízos que causar à massa, 
por sua má administração ou por infringir qualquer disposição da 
presente Lei" (art. 68 da referida Lei), não o isentando de responsa~ 
bilidadc civil e penal mesmo a autorização prévia do Juiz ou o julga~ 
menta das suas contas, "quando nã_o ignorar o prejuízo que do seu 
ato possa resultar para a massa ou quando infrigir disposição da lei" 
(§único do cit. art. 68). 

Num processo de falência, como se sabe, 9 Síndico - neces~ 

sariamcnte de "reconhecida idoneidade moral e financeira" - ê um 
agente do Poder Público, onerado por- graves responsabilidades, 
Tem a assessorá-lo e a fiscalizá~lo o PIÓprio falido (art. 34, VII e X 



Abril de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sába~o Z9 . 1775 

da Lei de Falências). Presume-se que, investido da rriissão de liquidar 
uma empresa. somente contratará novos empregados _em circunstân"
cias excepcionais, "sob a imediata direção e superintendência do 
juiz". E, em o fazendo, não o deixaria de fazer- pois o contrário se
ria um contrasenso - dentro do sistema do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço. o que assegura ao novo empregado o pecúlio cor
respondente ao tempo de serviço que prestou à massa falida. 

Em relação aos salários desse novo empregado, ocorrendo a 
remota hipótese de não ser pago, o art. 449 da CLT assegura-lhes 
posição privilegiada entre os créditos e o art. 124 da Lei de Falências 
redobra tal segurança ao estabelecer igual preferência especial, sobre 
os créditos admitidos à falência, para os encargos e dívidas contraí
dos pela massa falida. 

Tais salários estão, entre os créditos, na mesma posição das inde-
nizações "por acidente do trabalho que, no caso de continuação de 
negócio do falido, se _tenha verificado nesse período" (art. cit., item 
VI). 

A criação do fundo especial, sugerido pelo Projeto, viria onerar 
exatamente as empresas. cuja situação financeir'á está abalada. No 
caso de falência, tal fundo teria de ser constituído pela massa falida, 
não pela empresa em liquidação; no caso da concordata, estaria se 
criando uma obrigação discrim"inatória contra as empresas atingidas. 

O art. 4"' do Projeto, mandando aplicar o art. 449 da CLT aos 
referidos novos empregados, comete um bis ln idem, pois a aplicação 
de tal dispositivo já fhes é assegurada. 

A determinação, contida no Projeto, de que .. no ato da admis~ 
são serâ dada ciência~ "-por escrito, ao empregado de que a empresa se 
encontra em estado de falência ou concordata", também Se constitui 
em discriminação contra tais empresas, agravada peta tradição jurídi
ca de que as leis, atas, portarias, editais e demais comunicações ofi
ciais, desde que publicadas na imprensa ou nos pregões do Forum, 
consoante o ritual da legislação, não podem ser ignorados por 
nenhum cidadão. 

Em face do exposto, e por não encontrar nehuma mofiVação pa~ 
ra o Projeto, opinamos por sua :-ejeição, por injurídica. 

Sala das Comissões, 20 de abril de !978.- Daniel Krieger, Presi-· 
dente - Cunha Lima, Relator - Leite Chaves -- Lenoir Vargas -
ltalívio Coelho - Heitor Dias - Dirceu Cardoso - Wilson Gonçal
ves. 

PARECER N• 197, DE 1978. 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 140, de 1977 
(n'!' 2.664-C, de 1976, na Casa de origem), que "introduz 
alterações na Lei n~ 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre os Rcgistros Públicos, c dá outras providências''. 

Relator: Senador Italívio Coelho 
O Projeto sob exame, aprovado na Câmara dos Depuiados, visa 

a introduzir alterações na Lei dos Registras Públicos {Lei 
n• 6.015(73). 

2. Ao justificar a propoSição, o seu ilustre Autor, Deputado Jor
ge Arbage, após tecer várias considerações de ordem doutrinária 
sobre os fundamentos do direito de propriedade, assim resume os 
seus objetivos: " ... pi:Oteger o adquirente de imóvel financiado por 
Agente Financeiro dõ BNH e ao mesmo tempo concorrer para via
bilizar o processamento rápidO do Sistema ... " (DCN (Seção I) 
17-6-77. pãgs. 4971 e 4972). 

3. Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados, o Projeto 
foi examinado pela douta Comissão de ConstituiÇão e Justiça, a 
qual, em aprofundada análise dos vários dispositivos, concluiu pelo 
aproveitamento, apenas, do novo§ 49 proposto par.a o art. 290 da Lei 
n9 6.015/73, alterada pela Lei n9 6.216/751 considerando_os demais 
injurídicos e de técnica legislativa defeituosa (DCN-I,. 17-6~77·, 
pãgs. 4.974 -4.975). . 

O Plenário, porém, aprovou o Projeto, expungido do novo pará
grafo proposto para o art. 121, rejeitando o Substutitivo oferecido 
pelo órgão Técnico. 

4. À luz do art. 100, item III, alínea b, n9 I, em combinação 
com o item I do_ mesmo artigo, todos do Regimento Interno, cabe
nos tão-somente, o exame do mérito da proposição. 

5. Analisados atentamente o Projeto, a Justificação _do Autor e 
os argumentos articulados pelo Deputado Gomes da Silva em seu 
Relatório, concluímos por concordar com a procedência das razões 
que levaram a Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa a 
apresentar Substitutivo em que apenas o novo § 4"' ao art. 290 da Lei 
n"' 6.015/73, com as alterações da Lei n9 6.216/75, é aproveitado. 

5..1 Com efeito, o novo art. 291, na versão do Projeto, reza: ••a 
emissão ou averbação de Cédula Hipotecária, representando consoli
dação de débitos hipotecários num só credor, garantidas por uma ou 
mais hipotecas de inscrição seqUencial, quanto à ordem, não implica 
na mudança da ordem de preferência dessa ou dessas hipotecas -
cujos débitos consotidados garantem- em relação às demais hipote
cas posteriores que respondam por dívidas não incluídas na consoli-
dação". "' 

Ora, corno bem se evidencia no Relatório do Parecer da Comis
são de Constituição e Justiça da Câmara, o Códig_o Civil determina 
que "as inscrições e averbações, nos livros de hipotecas, seguirão a 
ordem em que foram requeridas, verificando-se ela pela da sua 
numeração sucessiva no protocolo" (Art. 833), explicando o parágra
fo único que o número de ordem determina a prioridade, e esta a 
preferência entre as hipotecas. A Lei n' 6.015, por ser seu turno, diz 
claramente que "o número de ordem determinará a prioridade do tí
tulo e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pe
la mesma pessoa mais de um título simultaneamente" (art. 186). 

Instituído pelo Decreto-lei n"' 70/66, a cédula hipotecária "é 
instrumento hábil para a representação dos respectivos créditos 
hipotecários, devidamente inscritos no registro público ... " (art. 10). 
Os itens I, II e III desse artigo especificam os casos em que podem ser 
emitida, 

":t: admitida a emissão de cédula hipotecária sobre segunda 
hipoteca, desde que tal circunstância seja expressamente declarada 
com evidência, no seu anverso" (art. 11). 

"A cédula só p;derá ser lançada à circulação depois de averba~ 
da à margem da inscrição da hipoteca no RegiStro de Imóveis (art. 
13). "Não será permitida "averbaçãO quando haja pré-notação, 
inscrição ou averbação de qualquer outro ônus real, ação penhora 
ou procedimento judicial que afetem o imóvel, direta ou indiretamen
te, ou de cédula hipotecária anterior ... " (art. 14). A cédula é sempre 
nominativa, deve ser emitida pelo credor hipotecário respectivo, é 
transferível por endosso, é integrada pela hipoteca, que a acompanha 
nos endossos subseqUêntes. sub~rogando-se automaticamente o fa
vorecido ou endossatário em todos os direitos crediticios respectivos 
(art. l 6). Comete crime de estelionato qr.ieni emite ou- endossa cédula 
hipotecária com infringênci<l do Decreto-lei n~ 70/66 (art. 27). 

A vista desses princípios, conclui o Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça: "A simples enumeração dos princípios quere
gem a emissão de cédulas hipotecárias torna evidente que ela absolu
tamente não altera a ordem da preferência dos credores, por isso que es
tá expres.w na lei que o credor da cédula se sub-roga automaticamente 
em todo.ç os direitos do credor hipotecário" (grifos nossos). 

Pelo que, já estando regulada a matéria, a regra que se pretende 
instituir no novo art. 290 é supérflua. 

5.2 Quanto ao pretendido novo art. 292, reza o Projeto: "é veda
do ao Registro de Imóveis e ao Registro de Títulos e Documentos
sob pena de perda do cargo de Oficiai ou Scrventuârio responsável-

efetuar qualquer tipo de registro ou averbação hipotecária, ou 
transcrição de qualquer instrumento relativo a propriedade ou a 
ônus reais a envolver imóvel em construção ou pronto, sem a anuên
cia expressa do Agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, 
financiador ou titular da garantia hipotecâria ou caucionária do imó
vel da alienação ou oneração". 

Ora, como bem mostra o Parecer da Comissão de. Constituição 
e Justiça da Câmafa. " ... o dispositivo é injurídica, por se referir ao 



1776 Sábado 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Abril de 1978 

Registro de Títulos e DOcumentos que, pela lei, é incompetente para 
praticar os a tos incriminados" (DCN-1, 17-6-77, pâgina 4975). 

De fato é o que se depreende dos arts. 127, 128, combinados 
com o art 167 da Lei ns- 6.tH5, de 31-12-73, com as alterações in
troduzidas pela Lei ns> 6.216. de 30-6-75 (Lei dos Registras Públicos). 

Ademais. como salienta o Parecer que estamos acompanhan
do, a nossa proposta contraria o disposto no art. 812 do Código Ci
vil. que permite ao dono de imóvel hipotecado a constituição de 
outras hipotecas. E o faz sem razão plausível, uma vez que, como sa
lienta Clóvis Bcvilacqua em seus comentãríos ao art. 812. vol. 3, 
.. haverá somente vantagem na possibilidade de se constituir uma 
segunda ou terceira hipoteca, quando o valor do imóvel for suficien
te para garantir o pagamento das novas obrigações", (DCN~I, 17-6-
77, pág, 4.974), 

O Código P_enal pune severamente quem vende, permuta, dã em 
pagamento ou em garantia coisa própria inalienãvel, gravada com 
ônus, ou litigiosa_, ou imóvel que promCtem vender a terceiros, 
mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer des
sas circunstâncias (art. 171 ), 

''Portanto- aduz-se no Parecer-. o primeiro credor hipotecã
rio está cercado de toda as garantias legais, inexistindo, assim, 
qualquer razão que justifique a norma do art. 292, que, em vez de 
punir o devedor, fulmina com a perda do cargo o oficial do registro" 
(DCN-1, 17-6-77. pâg. 4.975). 

6. Ante as razões expostas, opinamos, no mérito, pela aprova
ção do projeto. nos termos da seguinte 

EMENDA N• 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Acrescenta parágrafo ao art. 290 da Lei n"' 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, que ''dispõe sobre os Registros Públicos, e 
dá outras providências". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. !Y O art. 290 da Lei n"' 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
que dispõe sobre os Registro Públicos e da outras providências, 
alterada pela Lei n"' 6.216, de 30 de junho de 1975, passa a viger com 
o seguinte parágrafo 4~>: 

·~Art. 290 

§i' ......................................... .. 

§ 4~ O disposto no caput e nos parágrafos precendentes deste 
artigo aplica-se. igualmente, às operaçÕes de que participem as 
demais entidades integrantes do Sistema Financeiro de Habitação
SFH". 

Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de abril de I 978.- Daniel Krieger, Presi

denl'!.- Italívio Coelho, Relator- Leite Chaves- Lenoir Vargas
Cunhll. Lima- Dirceu Cardoso- Heitor Dias - Wilson Gonçalves. 

PARECER N• 198, DE 1978 
Da Comissão de Constituição e Justica 

Sobre o Requerimento n~' 65, de 1978, do Senhor Senador 
Murilo Paraiso, requerendo, nos termos do Regimento Interno, 
que seja consignado um voto de c'ongratulações pela passagem 
do 59"' aniversário do Jornal do Commercio, do Recife. 

Relator: Senador Cunha Lima 

Com o Requerimento do nobre Senador Murilo Paraiso, 
pretende-se que o Senado registre oficialmente suas congratulações 
pela passagem do SQ'i' aniversário do Jornal do Comnu:rcio, do Recife. 

A proposição vem ao exame desta Comissão, por força do item 
VIII do art. 100 do nosso Regimento Interno, que comete a este 
Órgão técnico a comPetência de- "oplnB.Y.-sobre os requerimentos de 

voto de aplauso ou semelhante, salvo quando o assunto possa in
teressar às relações exteriores do País". 

Pouco h<i a acrescentar à Justificação do Requerimento, que 
destaca as lutas patrióticas do Jornal do Commercio e as suas carac~ 
teristicas de correçào no trato das informações. 

Ressalta-se. na Justificução. a contribuiçã_o oferecida pelo 
t:onhecido jornal ao desenvolvimento de Pernambuco e de toda a 
regiãu nordestina, lembrando-se a figum respeitável do seu funda
dor, o ex-Senador Pessoa de Queiroz. e a sua ascensão empresarial 
.:om u fundução de emissoras de rádio e TV de grande importância 
não somente no Nordeste, ma.<o em todo o País. 

Num dos seus trechos, registra a Justificação: 

"A conduta do Jornal do Commercio sempre foi a de 
completa independência e isenção de ânimo, sistematícaiiten
te voltadas para os altos interesses da vida nacional, para 
cujo desempenho, jamais afastou dos s_eus noticiáríos e 
comentários as indispensáveis qualidades de honestidade e 
honrudcz. 

Até quando, aguerridamente, defende uma polftica de 
desenvolvimento para o Nordeste brasileiro. o Jornal do 
Commercio presta um serviço à Nação, porquanto é lícito 
entender~se ter indiscutível sentido nacional a problemática 
daquela região do País. 

Hoje. o Jornaf do Commercio juntamente com os demais 
órgãos que compõem a grande empresa pernambucana de 
comunicação. se encontra sob o comando de uma nova 
Diretoria, também constituída de pernambucanos, onde 
pontificam nomes dos mais expressivos, tanto quanto 
daqueles que o fundaram e que, através dos seus 59 anos sou
beram dirigi-lo. projetando-o magnificamente junto às suas 
demais congéneres da imprensa nacional." 

O Senudo da República, a nosso ver, só encontra razões para 
ratificar e aplaudir o Requerimento n9 65/78. o que nos leva a Opinar 
por suu uprovação. 

Sala dus C~missões, 26 de abril de 1978, - Daniel Krieger, 
Presidente. - Cunha Lima, Relator. - Leite Chaves-- Wilson 
Gonçalves- Lenoir Vargas- ltalívio Coelho- Dirceu Cardoso
Heitor Dias. 

PROJETOS DE LEI ENCAMINHADOS À MESA.· 

PROJETO DELE! DO SENADO N• 80. DE 1978 

H Altera dispositivo do vigente Código de Processo Civil 
(Lei n9 5.869, de li de janeiro de 1973.)" 

O Congre.<oso Nacional_ decreta: 
Art. 1° O art. 465, da Lei n9 5L869, de II de janeiro de 1973 

(Código de Processo Civil), passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 465. Os embargÕs poderão ser interpostos no 
prazo de cinco dias, contudos da publicação da sentença; con
clusos os autos, o juiz. em igual prazo, os decidirá. 

Parágrafo único. Os embargos de declaração não estão 
sujeitos a preparo e interrompem o prazo para a interposição 
de outro recurso por qualquer das partes." 

Art. 2<.> 
Art. 3~ 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Revogam~se as disposições em contrãrio. 

Justificação 
Os embargos declaratórios têm, atualmente, o prazo de 48 

horas, quando interpostos em primeira instância (art. 465) e de 5 dias 
quando interpostos em segunda instância (art. 536). 

Mui to mais racional é unificar esse-s prazos em cinco dias. 
Além disto, o Código fala em "suspensão" do prazo para a inter~ 

posição de outro recurso. quando o melhor é dizer "interrupção", de 
modo a ficar entendido que dito prazo nui por inteiro, ap6s o 
despacho uu acórdão proferido nos embargos declaratórios. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1978.- Orestes Quércia. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.869. DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Código de Processo Civil 

Art. 465. O.s embargos poderão ser interpostos, dentro em 
quarenta e oito (48) horas, contadas da publicação da sentença; 
conclusos os autos, o juiz, em igual prazo, os decidirá. 

Parágrafo único. Os embargos de declaração não estão 
sujeitos a preparo e suspendem o prazo para a interposição de outro 
recurso por qualquer das partes. 

·······~···-··~········~·······~·············~············ 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 81, DE 1978 

"Introduz alteração no Código de Processo Chil (Lei 
n9 5.869, de 11 de janeiro de 1973)." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l'i' O art. 538, caput, do vigente Código de Processo Civil 

(Lei n'i' 5.869, de 11 de janeiro de 1973}, passa a vigorar com a seguin
te redação: 

.. Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o 
prazo para a interposição de outros recursos. 

Art. 2~' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
Na esteira de outra emenda que simultaneamente estamos 

apresentando, o que aqui pretendemos é que o texto fale em 
interrupção de prazo para recurso e não cm ••suspensão". 

Os embargos de declaração devem interromper o prazo para 
outros recursos, de modo a fluir, por inteiro, após o despacho ou 
acórdão proferido. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1978. - Orestes Quérda. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.869-Dl': liDE JANEIRO DE 1973 

Código de Processo Civll 

ArL 538. Os embargos de declaração suspendem o prazo para a 
interposição de outros recursos. . . ___ _ 

Parágrafo único. Quando forem manifestamente protelatórios, 
o tribunal, declarando expressamente que o são, condenará o em bar~ 
gante a pagar ao embargado multa, que não poderá exceder de 1% 
(um por cento) sobre o valor da causa. 

(À Comissdo de Constituiçdo e Justiça.) 

REQUERIMENTO ENCAMINHADO À MESA 
E DEFERIDO PELA PRES!DENC!A: 

REQUERIMENTO N' 93, DE 1978 

Sr. Presidente, requeremos, em aditamento ao Reqt:~rimento 
n'i' 123, de 1977, e co_m fundamento no textp constitucional (letra d 
do parágrafo único do artigo 30) e nas normas regimentais discipli~ 
nadaras da matéria (artígos 239 e 240), tendo em vista estar em trâ
mite nesta Casa o Projeto de Lei do Senado nl' 90, de 1976, que eleva 
de 5 para tu% a cota do salário-faffiília devi_da aos_empregados que 
percebam até cinco salários mínimos, sejam solicitadas ao Poder 

Executivo. através da Chefia do Gabinete Civil da Presidência da Re· 
pública. os seguinte.<> esclarecimentos: 

a) quanto produziu, a partir do exerdcio de 1973 até 
1977 a taxa de custeio do salário-famnia, de 4,3%, posterior
mente reduzida para 4%? 

b) qual foi a despesa, ano a ano, do salárío-famma devi
do aos trabalhadores? 

Justificação 

Eleva o Projeto de Lei do Senado n9 90, de 1976, de 5% para 
10% a cota desalário-famílil-l. 

Tal procedimento está rigorosamehte de acordo com o que dis
põe a legislação específica, ou seja a Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 
1963, instítuidora do salário-família, cujo artigo 79 tem a seguinte re
dação: 

.. Art. 79 Ficam fixados.. pelo período de 3 (três) anos, 
os s·eguintes valores relativos à presente lei: 

I -de 5% para cada cot~ percentual a que se refere o 
art. 2~"; 

ll- de 6% para a contribuição de que trata o art. 31'. 
§ (I' Se, findo o perfodo previsto neste artigo, não fo· 

rem revistos os valores nele fixados, continuarão a vigorar 
até que isto venha a efetuar. 

§ 21' A qualquer alteração no valor de uma das percen
tagens deverá corre.'>ponder proporcionalmente o da outra, 
de modo a que seja assegurado o perfeito equílíbrio do cus
teio do sistema. no regime de repartição anual". 

O objetivo está claramente enunciado e outro _não ê senão esta
belecer, no regime de repartição anual, (em que as despesas devem 
corresponder à receita, como ocorre, aliás, com o próprio OrÇamen
tQ da República), manter permanentemente o equiHbrio do sistema 
de tal modo que, havendo sup~ravit, seja a contribuição reduzida ou 
aumentada a cota do salário-famnia, ou, ainda, quando a contribui
ção se revelar insuficiente, sofrer majoração ou ser a cota reduzida. 

:t verdade que, desde a promulgação da Lei n9 4.266, de 1963, a 
receita de 6% revelou-se capaz de atender aos encargos previstos co
mo. ainda, produzir expressivos saldos. Optou-se pela redução da 
contribuição que passou, conforme o § 29 do artigo 35 da Lei 
n'i' 4.863, de 29 de novembro de 1965, para 4,3% e, finalmente, em 
virtude de determinação contida na Lei n~' 6. 136, de 7 de novembro 
de 1974, para 4%, destinando-se 0,3% para custeio do s_alârio-mater
nidade e em nenhuma oportunidade elevou-se o valor da cota de 5% 
sobre o salário mínimo e que corresponde ao salário-famma, desde 
sua implantação em 1963, faz mais de uma década. 

Tal omissão que a proposição objetiva suprir, cumprindo, con
soante já se assinalou. _determinação ~ontida na legislação instituido
ra do salário-família. 

Na justificação demonstramos que a receita destinada ao cus
teio do salário~família (embora o Fundo de Compe-nsação do Salário
Família fosse extinto pela Lei n9 5.890, de 1973) subsiste. Indica
mos, também, que as despesas foram de !968 a 1971 sensivelmente in-
feriores, produzindo saldos significativos. _ 

Tal demonstração ratificou-a o Poder Executivo ao responder 
requerimento de informação de nossa autoria em relação ao ex:ercf
ciode 1971 a 1973. 

t verdade que o Sr. Secretário-Geral do Ministério da Previdên
cia e Assistência Social que firmou as informações prestadas ao Sena
do Federal deixou sem resposta o seguinte item: 

"3. Finalmente, no exercicio de 1975, quando em vigor 
a lei n9 6.136, de 7 de novembro de 1974, qual foi o superavit 
entre a receita da taxa destinada ao custeio do salárío-famífia 
e a respectiva despesa?" 

Alegou, em resposta, S. S~: 

.. R: A partir do ano de 1973, em decorrência do disposto 
no artigo 19 da Lei n"' 5.890, de 8 dejuilho de_l973, não ex.is-:-
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tem supera1•irs de arrecadw;;::io da contribuição para o salário
família, visto que foi extinto o "Fundo de Compensação do 
Salário-Família, criado pelo § 2~> do artigo 3~' da Lei 
n"' 4.266, de 3 de outubro de 1963, passando as diferenças 
existentes a constituir a receita ou encargo do INPS". 

Há equívoco a respeito que merece ser esdãrecicto -pa"ra- atento 
exame da matéria de tão alta significação sociaL 

Sabemos nOs e, certamente mais do que nós, sabe o Senado da 
República que o Fundo de Compensação do Salário-Famflia não 
mais existe. Revogou-o, é de pública notoriedade, a Lei n'i' 5.890, de 
1973, que transitou por esta Casa, sendo amplamente discutido o 
Projeto de Lei n"' 6. de 1973 (CN), que lhe deu origem e que recebeu 
numerosíssimas emendas do Congresso NacionaL 

Extinguiu-se, ninguém ignora, o Fundo de Compensação do Sa
lârio-Família. Manteve-se, entretanto, a respectiva contribuição e o 
próprio salârio-família. 

Esta assertiva é tão fnequívoca que, posteriormente a extinção 
do Fundo de CompensaçãO do Salário-Família em 1973, a Lei 
n~' 6.136, de 7 de novembro de 1974, que incluiu o salárío-rriaterni
dade entre as prestações da Previdência Social, originâria de projeto 
do próprio Executivo, embora houvesse outras proposições a respei
to em andamento no Congresso. determinou clara e cristatinamente: 

"Art. 41' O custeio do salârio-maternidãde:"-serâ atendi
do por uma contribuiçlio das empresas igual a 0,3% (três déci
mos por cento) da folha de salários-de-contribuição, reduzin
do-se para 4% (quatro por cento) a taxa de custeio do salário
família fixada no § 2~' do artigo 35 da Lei n~' 4.863, de 29 de 
novembro de 1965". 

Conseqüentemente, se não mais exfstíSSe, após 1973, quando ex
tinto o Fundo de Compensação do Salário-Família, como poderia a 
Lei n~' 6.136, que é, já o vimos, do ano seguinte (1974) falar como fa
lou expressamente em "Taxa de custeio do salário-famltia'!n-

Evidentemente, não poderia fazê-lo e não o teria feito. 
Permanece, portanto, sem resposta, o item 3 do Requerimento 

de Informações e que é fudamental para deslinde da matéria. 
Sala das Sessões. 27 de abril de 1978_,- Franco Montoro. 

REQUERIMENTO DE TRANSCRIÇifO 
ENCAMINHADO À MESA: 

REQUERIMENTO N• 94, DE 1978 

Sr. Presidente, 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcri

ção, nos Anais do Senado, do editorial intitulado "Pacote" de Gover~ 
nadares, publicado no Jornal do Brasil do dia 26 de abril do corrente 
ano. 

Sala das Sessões, 28 de abril de 1978.- Paulo Brossard- Mar
cos Freire - Roberto Saiurnino - Orestes Quércia- Adalberto Se
na - Evandro Carreira- Dirceu Cardoso- Leite Chaves--:::..... Nelson 
Carneiro- Mauro Benevldcs. 

(À ComissàODiretora.) 

OFICIO ENCAMINHADO À MESA 
E DEFERIDO PELA PRES!Dl:NCIA: 

À Sua Excelência o Senhor 
Senador Petrônio Portella 
DO. Presidente do Senado Federal 
Senhor Presidente 

27 de abril de 1978 

Na forma do disposto no artigo 86 do RegimentO Interno, ve
nho propor a Vossa Excelência o nome do Senador Hugo Ramos pa
ra integrar, como Titular, as Comissões de Redação e Serviço Públi
co Civil, e como Suplente, as Comissões de F'inanças e Rehlções Exte
riores, em-virtude do falecimento do Senador Danton Jobim. 

IndiCo, da mesma forma, o nome do Senador ltam-ar Franco pa
ra integrar, como Titular, a Comissão de Educação e CultUra, eco
mo Suplente da mesma Comissão, o nome do Senador Cunha" Lima: 

Para a vaga existente na Suplência da Comissão de Serviço Pú
blico Civil. indico o nome do Senador Adalberto Sena. Tais modifi
cações se fazem necessárias tendo em vista as diversas permutas ocor
ridaS nas Comissões anteriormente ocupadas pelos Senadores Itamar 
Franco e Paulo Brossard. 

Proponho, baseado no mesmo artigo, a indicação de meu nome 
para integrar. como Titular, a Comissão de Relações Exteiiores, 
permanecendo. da mesma forma, como integrante da Comissão de 
Constituição e Justiça. -

Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência a 
reiteração de meu grande apreço. - Paulo Brossard, Líder da Mino
ria. 

ATA DA 32• SESSÃO, REALIZADA EM 4-4-78 
(Publicada no DCN- Seção II- de 5-4-78) 

RETIF!CAÇOES 

No Parecer n~' 100/78, da Comissão de Redação, oferecendo a 
redação do Projeto de Resolução n~' 5, de 1978, que autoriza a Prefei
.ura Municipal de Natal (RN), a elevar em Cr:ft 35.000.000,00 (trinta 
e cinco milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada: 

Napágina827, I• coluna, 
Onde se lê: 

Redação final do Projeto de Resolução n~' 4, de 1978 
Leia-se: 

Redação final do Projeto de Resolução n9 5, de 1978 
Na mesma página e coluna, no anexo ao parecer, na emenda, 

Onde se lê: 
... , a elevar em Cr.S 35.000.000 ... 

Leia-se: 
. .. , a elevar em Cr$ 35.000.000,00 ... 

ATA DA 35•SESSÃO, REALIZADA EM 6-4·78 
(Publicada no DCN- Seção II- de 7-4-78) 

RETIFICAÇifO 

Na pâgina 939, 2• coluna, após o enunciado do item da bfdem 
do Dia, referente à votação do Projeto de Lei da Câmara nQ I, de 
1977, que regula a locação predial urbana, e dá outras providências. 

Onde se lê: 
Em votação o Requerimento n~' 56, lido na sessão anterior, de 

adiamento de sua discussão. 
Leia-se: 

Em votação o Requerimento n~' 56, lido na sessão anterior, de 
reabertura da discussão da matéria. 

ATA DA 44• SESSÃO, REALIZADA EM 13-4-78 
(Publicada no J)_CN- Seção II- de 1-4-4-78) 

RETIFICAÇifO 

No Projeto de Lei do Senado nl' 53, de 1978, que introduz modi
ficação na Lei Orgânica da Previdência Social (nl' 3.807, de 26 de 
agOSto de 1960}: 

Na página L333, I~ coluna, no seu art. I~', 

Onde se lê: 
... remuneração dos atualmente existentes: 

Leia-se: 
... renumeração dos atualmente existentes: 
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CONSULTORIA-GERAL 

PARECER N' 23(78 

Sobre contrato de manutenção a ser celebrado entre o Se
nado Federal e a empresa E. Freitas & Cia. Ltda. 

No Parecer n'i' 64/77, esta Consultaria teve ocasião de apreciar 
a minuta de contrato de manutenção e assistência técnica do equipa
mento médico-hospitalar, da Subsecretaria de Assistência Médica e 
Social. com a firma E. Freitas & Cia. Ltda. ·-

II - Naquela oportunid~de, oferecemos sugestões, no sentido 
de adaptar a aludida minuta aos princípios que foram adotad_os pela 
Alta Direção desta Casa, no que tange à formá de atualização dos 
preços estabelecidos em contratos. 

III - Posteriormente, o Diretor da Subsecretaria do Patrimô~ 
nio apresentou ao Diretor~Geral uma nova minuta, destinada a 
abranger o período de I -9~ 77 a 31-12-77, à qual foram acrescentados 
novos equipamentos a serem cobertos pela manutenção, integrando, 
assim, cinqüenta unidades, ao invés de vinte e duas iniciais, isso tudo 
acarretando. em conseqüência, majoração no custo dos _serviços que 
passariam de Cr$ 6.400,00 (Contrato de 26-8~76 a 31-12-76) para 
C r> 14.850,00 (período I -9-77 a 3 H 2-77). 

O processo voltou à SAMS, por determinação do Senhor Pri
meiro-Secretário, a qual, por seu Diretor, informou haver procedido 
a um reexame. do que resultou a retirada da proposta de todos os 
aparelhos considerados desnecessários à revisão semanal. -

Todavia, nesse levantamento, fez-se a inclusão, na listagem, de 
dois consultórios odontOlógicos. 

Com a<; modificações introduzidas, completa o Senhor Diretor 
da SAMS, são cinqüenta e cinco aparelhos que necessitam manuten
çaão e assistência periódica, sendo solicitado peta empresa prestado~ 
ra de serviços, uma remuneração mensal, para o período de doze me
ses, iniciado a J9-l~ 78, da quantia de Cr$ 21.85o;oo. 

IV - Segundo informação con-Stante do processo, E. Freitas & 
Cia. Ltda, apesar de ter tido contrato expirado, vem prestando_ servi
ços de manutenção e assistência técnica ao equipamento médico
hospitalar. até o presente. Cabe a esta Consultaria, que já se pronun
ciou anteriormente sobre a minuta, emitir sua opinião apenas sobre a 
legitimidade da assinatura do novo instrumento contratual, sem que 
tenha havido a licitação prévia. 

V- Estabelece o art. l 26 § 29 do Decreto-lei nQ 200/67: 

"Art. 126. As compras. obras e serviços efetuar-se-ão 
com estrita observância do princípio da licitação. 

2'í' É dispensável a licítação: 

d) na aquisiÇlfõ -de materiais, equipamentos ou gêneros 
que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou repre
sentante comercial exclusivos, bem como na contratação de 
serviços com profissionais ou firmas de notória especializa
ção." 

A empresa E. Freitas & Cia. Ltda, é especializada no campo da 
assistência técnica a equipamentos e produtos hospitalares, manifes
tando-se o Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica satisfeito 
com os trabalhos até aqui desenvolvidos, tanto que acrescentou, à 
relação até então em vigor, outros equipamentos carecedores dessa 
manutenção. 

VI- Assim. entendendo que se trata de caso em que é dispensá
vel a licitação, e havendo interesse do Senado nos serviços da firma 
E. Freitas & Cia. Ltda., opinamos pela aceitação do conÚato, nos 
termos da minuta analisada. 

Brasília, 20 de abril de 1978.- Paulo Nunes Augusto de Figueire~ 
do, Consultor-Geral. 

CONSULTORIA-GERAL 
Parecer nl' 24/78 

Sobre expediente da CEBEC S/ A - Engenharia e 
Indústria, pleiteando ·pagamento de fatura de serviços de manu-
tenção c assistência téc-nica. · 

O Senhor Dirctor da Subscretaria de Serviços Gerais encaminha 
ao Senhor Diretor-Geral expediente em que a CEBEC S/ A -
Engenharia e- Indústria, pleiteia pagamento de Nota de Servi~ 

çosjFatura, no valor de Cr'!b 93.012,92 (noventa e três mil, doze 
cruzeiros e noventa e dois centavos), relativa a serviços de manu
tenção e assistência técnica nas instalações de condicionamento de 
ar. no mês de janeiro de 1978. 

TI Na fatura foi atestada a execução dos serviços a contento. 

III O Senhor Diretor-Geral encaminhou o processo ao Senhor 
Primeiro-Secretário, esd1recendo que, findo o contrato anterior, sem 
que houvesse renovação, a CEBEC continuou a prestar a assistência 
indispensável à continuidade do funcionamento do sistema de ar 
refrigerado, sendo as futuras relatívas ao exercício de 1977 pagas no 
final daquele ano, por autorização da Comissão Diretora. Salienta 
que essa situação persiste, e sugere seja solucionado o problema 
mediante regularização do contrato. 

IV De fato, como consigna o Senhor Diretor-Geial, trata-se 
de firme especializada que montou o sistema e exerceu sua 
manutenção desde o início. conhecendo, em todos os seus aspectos, a 
instalação e as máquinas existentes. 

O último contrato foi firmado para o período de- 7 (sete-) meses, 
de JQ de junho a 3\ de dezembro de 1976, ao preço mensal de 
Cr:lb 65.044,00 (sessenta e cinco mil, quarenta e quatro cruzeiros). 
Assim. a presente futura- janeiro 78- representa um acTés.dffiO-de·-
43% em relação aos preços de junho de 1976, ou seja·em ilm pe-ríodo 
de 19 meses. · 

V Considerando que o Senhor Primeiro-Secretário, tendo em 
vista tratar-se de serviço especializado, pode dispensar licitação para 
contratação desses serviços. com apoio nO" artigo 126, § 2'í', alfnea "d" 
do Decreto-Lei 200, de 1967, e considerando, ainda, que a douta 
Comissão Diretora já autorizou o pagamento das faturas alusivas ao 
exercício de 1977, opinamos favoravelmente ao pagamento requeri
do, bem como dos meses subseqüentes- desde que atestada a execu~ 
ção dos serviços- até que se decida sobre a assinatura de contrato, 
matéria de que trata outro processo em tramitação. 

Brasília, 27 de abril de I 978. - Paulo Nunes Augusto de 
Figueiredo, Consultor-Geral. 

CONSULTORIA-GERAL 
PARECER N' 25(78 

Sobre proposta apresentada por CEBEC Sj A 
ENGENHARIA E INDÚSTRIA, para prestação de serviços 
de operação, manutenção preventiva e assistência técnica ao 
sistema de ar condicionado do Senado. 

A CEBEC S/ A - Engenharia e Indústria propõe ao Senado a 
contratação de serviços de operação, manutenção preventiva e 
assistênncia técnica ao sistema de ar condicionado, pelo período de 
um ano, a partir du assinatura do instrumento próprio, do qual 
apresenta minuta. 

II - O Sr. Diretor da Subsecretaria de Serviços Geraís, 
encaminhando o expediente, salienta que a CEBEC vem prestando 
esses serviços sem contrato, desde 31 de dezembro de 1976, sendo o 
preço mensal atualmente pago, de CrS 93.012,92. Acrescenta que os 
serviços vêm sendo prestados a contento e que a empresa interessada 
atribui a elevação do preço para a proposta de Cri, 170.213,64 (cen~ 
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to e setenta mil, duzentos e treze cruzeiros e sessenta e quatro 
centavos) mensais, .. não só às taxas de correção, da lei, que foram 
aplicadas ao antigo montante, mas também à anipliaç-áo de instala
ções e maquinários resultante das últimas obras". 

III- O Decreto-lei n~' 200, de 1967, permite, em seu artigo 126 
§ 2~>, d, a dispeTlsa de licitação na .. contratação de serviços com profis
sionais ou firmas de notória especialização''. O Ato rJ.'i' 9, de 1973,--da 
douta Comissão Direúll-a, atribui ao Sr. Primeiro Secretário a 
competência para tais dispensas de licitação, a seu critériá. 

IV - Conforme salientou o Sr. Diretor-Geral no- processo 
nY 349.78.000, já examin"ado por esta Consultaria, a CEBEC, além de 
ser empresa especializada no ramo, montou o sistema de ar condi~ 
cio nado e executou sua manutenção desde o início, conhecendo, em 
todos os seus aspectos, a instalação e as máquinas existentes. Assim, 
paréce-nos que a interessada atende ao requisito de ''notória 
especialização", para efeito de dispensa de licitação, a Critério do Sr. 
Primeiro Secretário, com apoio no artigo 126, § 29, "d", do Decreto
lei nl' 200, de !967. 

V -Contudo, a adminisüação pública, ao dispensar licitações, 
o faz no seu próprio interesse, ponderando os diversos aspectos, 

. inclusive preços. Em alguns casos, a anâtise desses preços, para verifi
cação de sua compatibilidade com uma realidade de mercado se tor
na difícil, por falta de paradigmas, Quando isso ocorre, pode a 
administração valer-sedu análise de composição de custos de pessoal 
e material, mais BDI, solicitando da parte interessada esses demons
trativos. 

VI - A CEBEC, confOrme co"ntratos já apreciados, vem pres
tando serviços de operação e assistência técnica ao senado desde li' 
de junho de 1973, para o sistema do prédio principal, e anexos I e H. 

Período de \'igência Preço Mensal % s/periodo 
(Cri) Anterior 

a) 1'-6-73 a 31--5-74 25.000,00 
b) 1'-6-74a31-5-75 30.190,00 20,76 
c) 1'-6-75a31-5-76 48.906,00 62,00 
d) l~'-6-76 a 31-12-76 65.044,00 33,00 
e) sjcontrato 93.012,92 43,00 
f) proposta 170.2[3,64 83,00 

A proposta em exame não indica a composição de preços, com 
especificação de qu~ntitativos de pessoal e material, havendo referên
cia, na Clásula I, ã manutenção mensal; de acordo com o § 61' da 
Cláusula l, o Senado se obriga a fornecer "todos os materiais de apli
cação para os serviços contratados", e, segundo a Clâusula V, a subs
tituição de peças ou introdução de modificações nos aparelhos ou 
sistema, caso o Senado o deseje, será sempre precedida de orçamento 
e respectiva autorização por escrito. Trata~se exclusivamente de pres
tação de serviços, de fornecimento de mão de obra. 

Os contratos anteriores indicavam que os serviços eram 
executados por 2 (dois) oficiais mecânicos e 4 (quatro) auxiliares 
mecânicos, no total de 6 empregados, não havendo tal referência na 
presente minuta. 

Por essas razões, entende esta Consultoria, conquanto haja base 
legarpélnl disrensa de licitação na contratação dos serviços de que se 
trata, <1 administração poderá, se assim o entender, antes obter 
melhores_ :;ubsidios rara exame do preço, se solicitar da interessada 
mirlUcfoSo demonstrativo dél composição dos custos. 

Brasília, 26 de abril de 1978. - Paulo Nunes Augusto de 
figueiredo. 

ATA DECOMISSOES 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

ATA DA 9• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 19 DE ABRIL DE 1978. 

Às dez horas do dia dezenove de abril de mil novecentos e seten
ta e Oito, na Sala "Clóvis Bevilácqua", sob a presidência do Sr. Sena
dor Accioly Filho, j9 Vice-Presidcnte, reúne-se a ComisSão de Cons
tituição e Justiça. com a presença dos Srs. Senadores Otto Lehmann, 
rle\vídio Nunes, Leite Cbaves, Cunha Lima, Dirceu Cardoso, Italí
vio Coelho, Nelson Carneiro, Wilson Gonçalves e Orestes Quêrcia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Gustavo Capanema; Dãniel Krieger, Eurico Rczende, Heitor 
Dias, Osircs Teixeira e Paulo Brossard. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara ãbertõSOS
trabalbos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan
tes da pauta: 

Pelo Senador Wilson Gonçalves: 
Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução ao Ofício "Sn n9 05, de 1978, do Presidente do Supremo 
Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópia das Notas 
Taquigráficas do Acórdão sobre o Recurso Extraordínârio número 
79.702. do Estudo do Rio de Janeiro, que declarou a incons~ 
tutucionalidade da Resolução n"' 04, de 9 de setembro de 1971, da 
Câmara Municipal de Magé, naquele Estado. 

Pelo Senador Otto Lehmann: 

Pareceres favoráveis, concluindo pela constitucionalidade e ju
ridicidade dos seguintes projetas: Projeto de Lei do Senado n9 07, de 

1978, que "altera a Lei dos Registras Públicos a fim de detenninar o 
registro do casamento de estrangeiros realizado no exterior quando 
as esposas fixem residência definitiva no Brasil"; Projeto de Lei do 
Senado n"' 9, de 1978. que "torna obrigatório o ensino de Higiene e 
Segurança do Trabalho nos Cursos de Primeiro Grau"; Parecer con~ 
trário, embora constitucion<Il e jurídico, ao Projeto de Lei do 
Senado n>' 8, de 1978, que "dá nova redaçào ao parãgrafo 49, do arti~ 
go I~', da Lei nl' 5.107, de 13 de setembro de (966"; Parecer pela 
anexação do Projeto de Lei do Senado n"' 256, de 1977, que "Altera a 
redução do artigo 69 da Lei n9 5 .I 07, de 13 de setembro de 1966, que 
i11stituiu o regime do Fundo de Garantia -do Tempo de Serviço", ao 
Projeto de Lei do Senado n9 III, de 1976; Parecer contrârio, por 
inconstitucionalidade, ao Projeto de Lei do Senado n9 IS, de 1978, 
que "incluiu na administração das Centraís de Abastecimento S/ A
CEASAS- um representante dos produtores de cada Estado". A 

Comissão rejeita o parecer do relator e designa para relatar o venci
do o Senador Cunha Lima, que apresenta parecer favorável. O pa
recer do relator do vencido ê aprovado, cõ-rTI-Votos vencidos dos Srs. 
Senadores Helvídio Nunes, Wilson Gonçalves, Italívio Coelho e vo
to vencido, em separado, do Senhor Senador Otto Lehmann. Parecer 
contrário, por injuridicidade, uo Projeto de Lei do Senado n"' 302, de 
1977, que ·~introduz alterações na CLT, pãra o fim de estabelecer re
gime especíal de féri<Is aos tripulantes de unidades mercantes utiliza
das de barra a fora". A Comissão rejeitã- o- Parecer do relã.tOr e a 
presidência designa par<~ relatar o vencido o Senador Leite Chaves, 
que apresenta pareçer favorável. O parecer do relator do vencido é 
arrovado, com votos vencidos dos Senadores Helvídio Nunes, 
Wilson Gonçalves e voto vencido, em separado, do Senador Otto 
Le"hmmann. Parecer contrário, por inconstitucionalidade e in
juridicidude, ao Projeto de Lei do Senado n9 265, de 1977, que "con-



Abril de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçdo 11) Sábado 29 1781 

cede ao funcionário púbtico, que exerça profissão liberal pelo regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aposentadoria nos termos da 
Lei n~ 1.711 ". A Comissão rejeita o parecer do relator ec a presidência 
designa para õclatar o vencido o Senador Nelson Carneiro. que 
apresenta parec_er favorável. O parecer do relator do vencido é 
aprovado, com votos vencidos dos Senadores Helvídio Nunes, Wil~ 
son Gonçalves c voto vencido, em separado, do Senador Otto 
Lehmann, Parecer pela inconstitucionalidade da Emenda n<? 1, de 
Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n'i' 218, de 1975, que "permite 
ao segurado do INPS a designação de mais de uma pessoa que viva 
,compravadamente sob sua dependência· econômica, dando nova 
redação ao item II do art. 11 da LOPS". Pareceres pela constitu
cionalidade e juridicidade dos Projetes de Resolução apresentados 
pela Comissão de Economia às seguintes Mensagens: NY 73, de 1978, 
do Sr. Presidente da_ República, submete~ do à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja auto

lrizada a Prefeitura Municipal da Estância da Amparo (SP) a elevar 
em Cr$ 8.099,941,85 (oito milhões, noventa e nove mil, novecentos e 
quarenta e um cruzeiros e oitenta e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada; e, N'i' 75, de 1978, do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Sumaré (SP) a elevar em Cr$ 4.983.650,_00 (quatro mi
lhões, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinqUenta cruzei
ros) o montante de sua divida consolidada. 

Pelo Senador ltnlívio Coelho: 

Parecer favorável, com a Emenda nY 1-CCJ que oferece ao 
Projeto de Lei da Câmara n'i' 7, de 1978, que ..-.altera dispositivos da 
Consolidaçã_o das Leis do Trabalho"; e, parecer favorâvel, por 
constitucional e jurídico, ao Projeto de Lei do Senado n'i' 296, de 
1977, que •"dá nova redaçào ao art. 12, letra "c" da Lei nY 6.019, de 
3 de janeiro de 1974". A Comissão rejeita o parecer dO relator e a 
presidência designa para relatar o vencido o Senador Wilson Gonçal
ves, que apresenta parecer contrário. O parecer do relator e o venci
do é aprovado, com_ voto vencido, em separado, do Senador Itatívio 
Coelho. 

Pelo Senador Nelson Carneiro: 

Parecer pela constitucionalidade ejuridicidadedo Projeto de Lei 
do Senado n'i' 276, de 1977, que "institui o Dia Nacional da Pecuá
ria", e exame da Coniissão de Agricultura, votando com restrições 
o Senador Helvídio Nunes. Parecer favorável ao Projeto de Lei da 
Câmara nY 12, de 1978, que .-..rCVOga o art. 778 da CLT, aprovada 
pelo Decreto-lei n'i' 5.452, de ('i' de maio de 1943", Parecer pela 
constitucíonalidade e juridicidade, favorável quanto ao mérito, ao 
Projeto de Lei do Senado nY 279, de 1977 - ÇQmplementar, que 
·•estabelece que a remuneração dos vereadores não poderá ser infe
rior ao·~salário mínimo", com volos vencidos dos Senadores Otto 
Lehmann, Helvidio _Nunes, Wilson Gonçalves e ftalívio Coelho. 
Parecer pela constitucionalidade e juridicidade, favorável quanto ao 
mérito, à Emenda n~ 3, de Plenário, ao Projeto de Lei da Câmara 
nY 82, de 1977, que •"disciplína o cancelamento de protesto de títulos 
cambiais, c dá outras providências", 

Pelo Senador Orestes Quércia: 

Parecer favorável, por constitucional e juddico, na forma da 
Emenda n'i' 1-CCJ (Substitutivo) que oferece ao Projeto de Lei do Se
nado nY 130, de 1977- Complementar, que .. altera a Lei Comple
mentar nQ li. de 25 de maio de 1971". Em discussão o parecer, a 
presidência concede vista do projeto ao Senador Helvtdio Nunes. 
Pareceres, pela constitucionalidade e juridicidade dos Projetas de Re
solução apresentados pela Comissão de Economia às seguintes Men
sagens: NY 72. de 1918, do Senhor Presidente da República, subme
tendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Barre~ 

tos (SP) a elevar em Cr~ 4.165.022,AO (quatro milhões, cento e ses
senta e cinco mil, vinte e dois cruzeiros e quarenta centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada: e, nY 74, de 1978, do Senhor Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada aPre-
feitura Municipal de Silo José dos Campos (SP) a elevar em 
Cr$. 314.494.314,54 (trezentos _e quatorze milhões, quatrocentos e 
noventa e quatro mil, trezentos e quatorze cruzeiros e cinqUenta e 
quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Pelo Senador C'unha Lima: 

Parecer favorável, por constitucional e jurídico, ao Projeto de 
Lei do Senado n" 31, de 1978, que "determina o recolhimento do per
centual previsto na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço sobre as quantias pagas a título de aviso prévio"; e, Parecer 
favorável. por constitucional e jurídico, ao Projeto de Lei do Senado 
n<:> 295, de 1977, que ""estende o direito ao repouso semanal remu
nerado aos empregados domésticos e comissionistas e determina a in
clusão das horas extras, habitualmente prestadas, no cãlculo da 
remuneração devida durante o repouso semanal". 

Pelo Senador Dirceu Cardoso: 

Parecer pela constitucionalidade e juridícidade do Projeto de 
lei do Senado n'i' 275, de 1977, que "altera o parágrafo 19 do artigo 
J'i' do Decreto-lei n"' 389. de 26 de dezembro de 1968, que dispõe 
sobre a verificação judicia\ de insalubridade e periculosidade e dâ ou
tras providências", n"a forma da Emenda n'i' 1-CCJ -Substitutivo....:.. 
que apresenta, 

A presidência determina. o adiamento da apreciação dos parece
res dos relatores sobre as seguintes proposições: Projeto de Lei do 
Senado n"' 12, de 1978: Projeto de LJ:i da Câmara n'~' 47, de 1977; 
Projeto de Lei do Senado nY 188, de 1977; Projeto de Lei do Senado 
n<~ 120, de !977: Projeto de Lei do Senado n'i' 155; de 1976; Projeto 
de Lei da Câmara n9 140, de 1977; Projeto de Lei do Senado n9 _223, 
de 1977: Projeto de Lei do Senado n'i' 200, de 1977; Projeto de Lei da 
Câmara n9 71. de 1976; Projeto de Lei do Senado n'~' 160, de 1975; 
Projeto de Lei do Senado n'~ :!1, de 1977; Projeto de Lei do Senado 
n9 21, de 1978: Projeto de Lei do Senado n9 148, de 1977; Projeto de 
lei do Senado nY 306, de 1977; Projeto de Lei do Senado n'i' 40, de 
1977: Projeto de Lei dp Senado nY 283, de 1977; Projeto de Lei do Se
nado n"' 179, de 1977: Projeto de lei do Senado nQ 291, de 1977; Pro
jeto de Lei do Senado nY 95, de 1977; Projeto de Lei do Senado 
nY 206, de 1977: Projeto de Lei do Senado n'i' 23, de 1978- Comple
mentar: Projeto de Lei do Senado n'i' 26, de 1978 -Complementar; 
Projeto de Lei do Senado n9 278, de i Q77; Projeto de Lei do Senado 
n'i' 293, de 1977- Complementar; Projeto de Lei do Senado n9 300, 
de 1977: Projeto de Lei do SenadQ n9 165, de 1977; e, Projeto de-Lei 
do Senado n<:' 14, de 1978. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da ComisSão, a presente Ata, que li
da e aprovada, será assinada pelo Sr. PreSidente, 

ATA DA lO• REUNIÃO, REALIZADA 
EM \9 DE ABRIL DE 1978 

EXTRAORDINÁRIA 

Ãs dczesscte horas do dia dezenove de abril de mil novecentos e 
setenta e oito, nG~ sala "Clóvis Bevilácqua", sob a presidência do Sr. 
Senador Daniel Krieger, Presidente, reúne-se a Comissão de Consti
tuição e Justiça, estraordinariamente, com a presença dos Srs. 
Senadores Gustavo Capanema, Accioly Filho, Otto Lehmann, 
Hclvídio Nunes, Nelson Carneiro, Dirceu Cardoso, Paulo Brossard, 
O:; ires Teixeira e Orestes Quércia. 

Deixam de comparecer, por motivo justificad_o, os Srs. 
Senadores Eurico Rezende, Heitor D_W.s, Wilson Gonçalves, Italivio 
Coelho e Leite Chaves. 

t dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em 
seguid:.~, é duda como aprovada. 
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1:: lido, discutido e aprovado o seguinte parece_':__constante da 
pauta: 

Pelo Senador Gustavo Capanema: 

Parecer favorável ao Requerimento n~> 86, de 1978, do Sr. 
Senador Hugo Ramos, requerendo, seja consignado em Ata, um 
voto de louvor ao Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveil_'a, ao 
ensejo do 18~> aniversário de Brasnia. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que Ii
da e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

ATA DA I I• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 26 DE ABRIL DE 1978 

Às dez horas do dia vinte e seis de abril de mil novecentos e 
setenta e oito, na' Sala "Clóvis Bevilâcqua", sob a pre~idência do Sr. 
Senador Daniel Kriegà, -PriSíàeilte, e, eventualmente, do Sr. Sena
dor Leite Chaves, 29 Vtce-Presldente, reúne-se a Comissão de Consti
tuição e Justiça, com a presença dos Srs. Senadores ltalívio Coelho, 
Wilson Gonçalves, Lenoir Vargas, Cunha Lima, Dirceu Cardoso, 
Heitor Oias, Eurico Rezende e Otto L..ehmann. 

· Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Accioly Filho, Gustavo Capanema, _ Helvl9io Nunes, 
Osires Teixeira. Nelson Carneiro, Paulo Brossard e Orestes Quércia. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos,os 
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres cons
tantes da pauta: 

Pelo Senador Wilson Gonçalves: 

Parecer pela constitucionalidade e juridicidade do _Prqjeto de 
Lei do Senado n"' 32, de 1978 - DF, que ''dã nova redação a 
dispositivos das Leis n"'s 6.022, de 3 de janeiro de 1974 (Estatuto dos 
bombeiros militares do Corpo de Bombeiros do DF) e 6.023, de 3 de 
janeiro de 1974 (Estatuto dos policiais militares da Policia Militar do 
Distrito Federal); e, 

Parecer pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei do Senado 
n"' 14, de 1978, que ""isenta do pagamento do Imposto de Renda os 
aposentados da Previdência Social". 

Pelo Senador Heitor Dias: 

Parecer favorâvel, por constitucional e jurídico, ao Projeto de 
Lei do Senado n\> 21, de 1977, que "disciplina o exercíciO da pro
fissão de Técnico Agrícola", e pela prejudicialidade do Projeto de 
Lei do Senado n9 160, de \975, que "'dispõe sobre o exercício da pro
fissão de Técnico Agrícola e dã outras providências", que tramitam 
em conjunto. 

Pelo Senador ltalívfo Coelho: 

Pareceres favoráveis, concluindo pela constitucionalidade e ju
ridicidade das seguintes proposições; Projeto de Lei do Senado 
n9 267, de 1976, que "estabelece critérios para a aprovação de 
projetes florestais e dâ outras providências"; Projeto de Lei do 
Senado n9 260, de 1977, que "acrescenta dispositivos à CLT, para o 
fim de instituir o salário profissional"; Projeto de Lei do Senado 
n\> 292, de 1977, que "dá nova redação ao art. 546 da ConsOlidação 
das Leis do Trabalho"; Projeto de Lei do Senado n9 304, de 1977, 
que .. inclui na relação descritiva das Rodovias do Plano Nacional de 
Viação o trecho Porto Murtinho-Caracol-Bela Vista-Ponta Po
rã-Amambaí-Iguatemi-Guará (PR), nos Estados de Mato Gros
so do e Paranâ; e Projeto de Lei da Câmara n9 140, de 1977, que 
.. introduz alterações na Lei n9 6.151, de 31 de dezemb:-o de 1973. 
que dispõe sobre os RegiStras Públicos, e dá outras providências", 
na forma da Emenda n9 1-CCJ (Substitutivo) que apresenta. 

.: ~arecer pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei do Senado 
-."9 23, de 1978- Complementar, que ''estabelece critérios para coo-

cessão de benefícios pecuniários do PRORURAL a serem con
cedidos ao trabalh<ldor rural produtor". 

Pelo Senador Cunha Lima: 

P<lrecer favorável ao Requerimento n"' 65, de 1978, do Senador 
Murilo Pumiso. requerendo, nos termos do Regimento Interno, que 
seja consignado um voto de congratulações pela passagem do 599 ani
versário do Jornal do Commercio. do Recife; e, 

P::~recer contrário, por injuridicidade, ao Projeto de Lei do Sena
don"' 14. de !978, que "disciplina a ::~dmissão de empregados por 
empresas que se enconlrem em processo de falência ou concordata". 

A presidência determina o adiamento da apreciação dos 
pareceres dos relatare..-; sobre os seguintes projetes: Projeto de Lei da 
Câmara n"' 16, de 1978; Projeto de Lei da Câmara n"' 18, de 1978; 
Projeto de Lei da Câmara nY 47, de 1977; Projeto de Lei do Senado 
n"' 120. de 1977: Projeto de\.ei do Senado n'? 188, de 1977; Projeto 
de Lei do Senado n"' 190, de 1977; Projeto de Lei da Câmara n"' 83, 
de 1977: Projeto de Lei do Senado n9 29, de 1978; Projeto de Lei do 
Senado n"' 179, de 1977; Projeto de Lei da Câmara n" !38, de 1977; 
Projeto de lei do Senado n"' 40, de 1977: Projeto de Lei do Se_n~do 
n'? 165, de 1977; Projeto de Lef do Senado n9 193, de 1977; Projeto 
de Lei do Senado n"' 33, de 1976; Projeto de Lei da Câmara n'? 71, de 
1976; Projeto de Lei do Senado n" 148, de 1977; Projeto de Lei do 
Senado n" 200. de 1977: Projeto de Lei do Senado n9 223, de 1977; 
Projeto de Lei do Senado n"' 21, de 1978: Projeto de Lei do Senado 
n'? 155, de 1976; PrOjeto de lei do Senado n9 95, de t"977; Projeto de 
Lei do Senado n\' 206, de 1977~ Projeto de Lei do Senado n9 248, de 
1977: Projeto de Lei do Senado n9 278, de 1 977; Projeto de Lei do 
Senado n"' 283. de 1977; Projeto de Lei do Seoado !1" 291, de 1977; e, 
Projeto de Lei do Senado n~' 306, de 1977. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada. será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

ATA DA 7• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 26 DE ABRIL DE 1978 

Âs dez h0ras e trinta minutos do dia vinte e seis de abril de mil 
novecentos e setenta e oito, na Sala "Rui Barbosa", sob a presidên
cia do Sr. Senador Marcos Freire, Presidente, reúne-se a Comissão 
de Economia, com a presença dos Srs. Senadores Arnon de Mello, 
Roberto Saturnino, Vasconcelos Torres, Franco Montoro, Agenor 
Maria e Otair Becker. 

Deixam de comp3recer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res José Guiomard, Luiz Cavalcante, Murilo Paraiso, Milton Cabral 
e Dinarte Mariz. 

Havendo número regimental o Sr. Presidente declara abertos os 
trabalhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

São lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres constan
tes da pauta: 

Pelo Senador Roberto Saturnino: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n~" 247, de 1977, 

que "dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Participa
ção dos Municípios e dá outras providências". 

Pelo Senador Vasconcelos Torres: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 21, de 1976, 

que "aplica aos empregados das sociedades de crédito, financiamen
to e investimento as disposições especiais sobre duração e condições 
de trabalho dos bancários": e, 

Parecer favorável, com a Emenda n9 2-CE que oferece- ao 
Projeto de Lei do Senado n"' 250, de 19.1.6, que "dispõe sobre restri
ções à aquisição de munição para armas de fogo e dá outras provi
dênci3s", e pela rejeição da Emenda n9 1, aprovada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 
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Pelo Senador Arnon de MeiiO: 
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n' 79, de 1977, 

que .. determina a aplicação mínima de 20% da renda líquida da Lote
ria Esportiva nos muriícfpios de procedência da receita". Em dis
cussão o parecer, a presidência concede vista do projeto ao Senador 
Franco Montoro. 

O Sr. Presidente determina o adiamento da apreciação dos pare
ceres dos relatores sobre as seguintes proposições: Projeto de Lei da 
Câmara n"' 36, de 1977; Projeto de Lei do Senado n.., 123, de 1976; 
Projeto de Lei do Senado n"' 212, de 1977; e, Projeto de Lei do Sena-
don"' 239, de 1977. - - - · 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Al3., que li
da e aprovada, será assinada pelo Sr. Presi?ente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

ATA DA 2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 27 DE ABRIL DE 1978. 

As onze horas do dia vinte e sete de abril do ano de mil novecen
tos e setenta e oito, sob a Presidência do Senhor Senador Jessé Freire 
e com a presença dos Senhores Senadores Ruy Santos, Lenoir Var
gas, Nelson Carneiro, CUnha Lima, Franco Montara, Virgílio Távo
ra e Osires Teixeira, reúne-se a Comissão de Legislação Social, na Sa
la .. Clóvis Bevilâcqua". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se
nadores Jarba.s Passarinho, Lourival Baptista, AcciOly Filho e Ores
tes Quércia. 

i:. dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui
da, é dada como aprovada. 

Da pauta dos trabalhos são relatados e aprovados os seguintes 
projetas: 

P~lo Senhor Senador Ruy Santos 

P.1recer contrário ao Projeto de Lei do Senado n~' 251, de 1977, 
que assegura aos contribuintes; do sistema previdenciârio o direito à 
contagem do efetrvo teinpo-de serviço, em qualquer hipótese, para 
efeito de aposentadoria. 

Durante a discussàq __ a_Comissão rejeita o parecer contrário do 
Relator, c o Senhor Presidente designa como Relator do vencido, o 
Senhor Senador Franco Montoro; 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n' 236, de 1977, 
que d{l !lova redação ao art. 793, da Consolidação das Leis do Tra
balho e d1spõ~ sobre a representação legal dos menores nas reclama
ções perante a Justiça do Trabalho, com voto vencido do Senhor Se
nador Franco Montoro; 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado nl' 139, de 1977, 
que considera atividade penosa e perigosa a de motorista profiss~o
nal e dá outras providências; 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n~' 289, de 1977, 
dá nova redução ao § 21' do art. 224, da Consolidação das Leis do
Trabalho, com voto vencido dos Senhores Senadores Cunha Lima e 
Franco Montara; 

Parecer pela rejeição à Indicação n~' 01, de 1978, indica à Comis
são de Legislação Social sejam os responsáveis pelo Conselho Inter~ 
ministerial de Preços convidados a prestarem os esclarecimentos que 
especifica; 

Audiência ao Ministério da Previdência e Assistência Social ao 
Projeto de Lei do Senado n"' 16, de 1978, que dispõe sobre o prazo de 
validade da carteira do INPS; e 

Parecer favorável, nos termos do Substitutivo da Comissão de 
ConStituição e Justiça ao Projeto de Lei do Senado nl' 198, de 1917, 
introduz alteração no§ 11' do art. 51' da Lei n9 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, para o fim de determinar a filiação previdenciâria obrigató
ria aos Ministros da confissão religiosa. 

Pelo Senhor Senador Nelson Carneiro 

Parecer favorável em parte, nos termos da Emenda n~' 1-CLS 
(Substitutivo), que apresenta ao Projeto.de Lei do Senado n9 28, de 
1976, que dispõe Sobre o trabalho em laboratórios químicos e farma
cêuticos que manipulam hormónios; e 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n"' 252, de 1977, 
que faculta ao empregado rescindir o- contrato de trabalho quando 
ocorrer alteração unilateral do mesmo DOr parte do empregador. 

Durante a discussão da matéria, a presidência concede vista do 
projeto do Senhor Senador Ruy Santos. 

Pelo Senhor Senador Lenoir Vargas 

Parecer pela prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado 
n'~ 78, de ! 977, dá nova redação aos itens do § 3'i' do art. 10 da Lei 
n~ 5.890, de 8 de junho de [Q73. 

Pelo Senhor Senador Franco Montoro 

Parecer pelo reexame da Comissão de Constituição e Justiça ao 
Projeto de Lei do Senado n~' 249, de 1977, que asSegura ao empregâ
do que rescindir o contrato de trabalho o direito à percepção de fé~ 
rias proporcionais em qualquer hipótese. 

Nada mais havendo a tratar, encerra·se a reunião, lavrando eu, 
Lêda Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão, a presente Ata que 
uma vez aprovada, será u.ssinada pelo Senhor Presidente. 
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MESA 

Presidente: 3~'-Secretário: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Líder 

Petrdnio Portelfa (ARENA- PI) Henrique de la Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice-líderes 
Heitor Dias 

Helvídio Nunes 
José Sarney 
Mattos leão 

Osires Teixeira 
OHo lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

19-Vice-Presidente: 

José lindoso (ARENA- AM) 4~'-Secretório: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

2~'-Vice-Presldente: 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

1~'-Secretário: 

Mendes Canele (ARENA - MT) 

2~'-Secretário: 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

Diretor, José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11 -Térreo 

Telefones: 23-6244 e- 25-8505- Ramais 193 e 257 

Suplente:. de Secretário: 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Evondro Carreira (MDB - AM) 

Otair Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA - AM.) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brossard 

Vice-Lideres 
Evelósio Vieira 
Gilvan Rocha 
Itamar Franco 
Leite Chaves 

Marcos Freire 
Roberto Soturnino 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidenle: Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25~8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7membros) 

Titulares 

1. Otoir Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalívio Coelho 

4. Murilo Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Mario 

Vice-Presidenfe: Otoir Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattos Leóo 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 

1. Agenor Maria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Soturnino 2. Eveldsio Vieira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Reuni6es: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623 

2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotônio Viiela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Mario 
2. Evondro Carreiro 

MDB 

2. Jo~é Sarney 
3. Otair Becker 

1. Eveldsio Vieira 
- 2. Gilvan Rocha 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilócquo"- Anel<O 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membros) 

TitUlares 

1. Accioly Filho 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
1 'i'-Vice-Presidente: Accloly Filho 
2'i'-Vice-Presidente: Leite Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1. Mattos leão 
2. Gustavo Coponema 2. Lenoir Vargos 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvldi_o Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltalívio Coelho 
9. Otto Lehmann 

1 O. Os ires Teixeira 

1. Dirceu Cerdoso 
2. Leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
S. Orestes Quercia 

3. Arnon de Mello 
4. Vasconcelos Torres 
5. _Milto,n Cabral 
6. José Sorney 

MDB 
1. Franco Montara 
2. Lázaro Borboza 
3. Cunha Lima 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandélo- Ramoi30.S 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL.::. (CDF) . 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraiso 

3. Cattete Pinheiro 

•• Osires Teixeira 

5. Saldanha Der:zi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tóvora 

8. Alexandre Costp 

1. Itamar Franco 

2. Lózaro Barbaza 

3. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Prosidente: Itamar Franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Samey 

3. Braga Junior 

4. Altovir Leal 

5. Luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramaii 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Mihon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

5. Murilo Paraíso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

S. Otair Becker 

1·. Franco Montoro 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

Suplentes 

ARENA 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Josó Sarney 

4. Domiclo Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

MDB 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quércio 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA -(CEq 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jo6o Colmon 

Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outro 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Copanemo 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Amon de Mello 

4. Otto Lehmonn 4. Heitor Dias 

5. larbas Passarinho 

6. Cattete 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: Quintos-feiras, às 10:00 horas 

tocai: Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Franco Montoro 

Vice-Presidente: Domício Gondim 

Titulares 

ARENA 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Oomicio Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. lenôir Vargas 

7. Mottos ledo 

8. Roy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Távora 

12. Magalhdes Pinto 

MOS 

I. Franco Montoro 

2. Evelásio Viejro 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnino 

5. Cunha Uma 

Assistente: Cdndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

Suplentes 

1. Cottete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourivol Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomord 

6. José Sarney 

7. Saldanha Ditrzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carteira 

local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice--Presldenht: Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Távora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Comício Gondim 
5. lourival Baptista 
6. Acdoly Filho 

MDB 
1. Franco Montoro 1. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunho Lim-O 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniõe~, Quintos·fekos, à i ll100 hQrOl 

Local: Solo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo U- Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
f1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas P05Sarinho 
• Vice-Presidente: Luiz Cavalcante 

Titulares Suplentes 
ARENA 

.I. Milton Cabral 1. José Guiomard 

2. Domício Gondim 2. Murilo Por_aiso 

3. Arnon de Mello 3. Virgllio Távora 

4. luiz Cavalcante 
5. Jarbas Passarinho 

MOB 
1, Dirceu Cardoso 1, Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente, Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃ0- (CR) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2. Otto lehmonn 
3. Saldanha Cerzi 

l . Daflton Jobim 
2. Adalberto Sena 

(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: AdalbertoSena 
Vice-Presidente: Helvldlo Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1, Virgillo Tóvoro 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbos Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19-Vice-Presidente: Saldanho.Derzi 

2"'-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1 . Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio T ávoro 

4. Jessê Freire , 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. Joáo Calmon 

9, Augusto Franco 

10. Otto lehmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Choves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOB 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal676 

Reuniões: Te;çc:~s-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fa-usto Castelo-Branco 

3. Helvldio Nunes 

4. Oomido Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavillcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossord 

3. Roberto Soturnino 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 

Titulares 

1 . Altevi r lea I 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

(7 membros) 

COMPOSIÇ>.O 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir le_..al 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Oerzi 

2. ltalívio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Costeio-Bronco 

5. lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Seno 1. Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunha Limo 

Assistente~ Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 

local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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CPMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membro5) 

Titulare'S 

1. José Guiomard 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Milton Cabral 

Vice·Presidente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

J, Ale~cmdre Costa 
2. Vasconcelos T erres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Távora 
4. Augusto Franco 
S. Milton Cabral 

1. Adal,berto Sena 
2. Beniamim Farah 

3. Dinorte Mariz 

MDB 
1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêda Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Lenoir Vargas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
S. Saldanha Den:i 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÀO 
Presidente, Benjamim Farah 

Vice-Presidente: Lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos Leão 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. Lázaro Borboza 

As~istente: S&nia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente. lourivol Baptista 
Vice·Presidente: Alexandre Costa 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 1. Otto Lehmann 
2. Luiz Cavalcante 2. Teot6nlo Vilela 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 

3. Wilson Gonçalves 

5. Mattos Leão 
MDB 

1. Evandro Carreira 1. Lázaro Barboza _ 
2. Evelásio Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Terça:rfeiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa" -Anexo 11- Ramais621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporárias 

Chef&: Ruth de Souza Castro 
Local, Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 25·8.505- Ramal 303 

1) Comiss6es Temporárias para PToietos do Congresso Nac.lonal 
2) Comissões Temporárias para Apreciaçao de Vetos 
3) Comissôes 'Especiais e de Inquérito, e 
4} Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do Regir;,eoto. 

Comum). 

Assisfenfes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Clelde Maria B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro topes de Sá- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

HORAS '!ERÇA S A. L A S ASSIS'!EN'!E HORAS QUINTA SALAS ASSIS:t'EN'!E -· 
C,'!, RIJY BARBOSA RONALDO 09:00 C.F. C!.CVI.S BEVILACI,:UA CINDIDO 

RalllalB - 621 e 716 Ramal - 623 
lO sOO 

C.A.R, CLd'l!S Bt;VIUCQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. RUY BARBOSA SONI.A 
Ramal - 623 Ramal.& - 621 e 716 

C.A. CL6VIS EEVIUCQUA CLÁUDIO C·.E,C, CLéiVIS BEVI LA:CQtJA CLEIDE 

10:30 
Ra.me.l - 623 COS:rA 

10:00 
Ramal - 623 

C.R.E. RUY BARBOSA C:iNDIDO C.D.F, RUY BARBOSA RONALDO 
Ramus - 621 il 716 . Raua,s - 621 e 7l 

HO?.A.S C,UARTA SAL AS ASSISTENTE C.L.S. CLdVIS BEVIL&.CQUA DA!UEL 
Ramal - 623 

11:00 
09:00 c.s.N. RlJY BARBOSA LEDA RUY BARBOSA c.s. LE1JA Ra.ma.1s - 621 e 716 Ramais - 621 • 71 

c.c.J CLéiVIS BEVILltCQUA MARIA l2:00 C.R. CLCIVIS BEVI:UCQUA MARIA 

10:00 Ramal - 623 HELENA Ramal - 623 c ..... 

C.M.E. RUY BAP..BOSA 
RONA.LDO 

Ramais - 621. e 716 

10:30 C.E. RUY BAaBOSA 
Ramais - 621. a 716 

DANIEL 


