


18.8 Sessão da 1.8 Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 

em 1.0 de abril de 1975 
PRESID2NCIA DOS SRS. MAGALBAES PINTO E BENJAMIM FARAB 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
José Llndoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho - Renato Fran
co - Henrique de La Rocque - Hel
vidlo Nunes - Petrônio Portella -
Mauro Benevldes - Virgillo Távora 
- Agenor Maria - Dlnarte Mariz 
- Domíclo Gondlm - Milton Cabral 
Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Teotônlo Vilela -
Gilvan Rocha - Lourival Baptista 
-Heitor Dias- Lu'lz Viana- Ruy 
Santos - Dirceu Cardoso - João 
CaL'llon - Roberto Saturnlno -
Gustavo Capanema - Itamar Fran
co - Magalhães Pinto - Franco 
Montoro - Orestes Quércla - Or
lando Zancaner - Lázaro Barboza -
Italívio Coelho - Mendes Canale -
Accloly Filho - Leite Chaves -
Mattos Leão- Eveláslo Vieira- Le
nolr Vargas - Otair Becker - Da
niel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A 11sta de presença acusa o compare
cimento de 45 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a Ses
são. 

o Sr. !.o-secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

llJ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 
De agradecimento de comunicação refe

rente à escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de · 
prévia autorização do Senado Federal: 
- N.0 65175 (n.0 76/75, na origem, de 

31 de março de 1975), referente a esco-

lha do Sr. Paulo da Costa Franco, Mi
nistro de Segunda Classe da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à Repú
blica Popuiar de Bangladesh. 

PARECER 
PARECER 

N.0 7, de 1975 
da Comissão de Redação, apresen

tando a redação do vencido, para o 
segundo turno regimental, do Projeto 
de Lei do Senado n.0 130, de 1973. 

Relator: Sr. José Lindoso 
A Comissão apresenta a redação do 

vencido, para o segundo turno regimen
tal, do Projeto de Lei do Senado n.0 130, 
de 1973, que altera dispositivos da Lei 
n.0 4.215, de 27 de abril de 1963, que dis
põe sobre o Estatuto da Ordem dos Advo
gaÇios do Brasil. 

Sala das Comissões, em 1.0 de abril de 
1975. - Renato Franco, Presidente -
José Lindoso, Relator - Mendes Canale 
- Orestes Quércla. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 7, de 1975 

Redação do vencido, para o se
gundo tumo regimental, do Projeto 
de Lei do Senado n.0 130, de 1973, que 
altera dispositivos da Lei n.0 4. 215, 
de 27 de abril de 1963, que dispõe 
sobre o Estatuto da Ordem dos Ad
vogados do Brasil. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o - Os arts. 71 e 89 da Lei n. 0 

4.215, de 27 de abril de 1963, que dispõe 
sobre o Estatuto da Ordem dos Advoga
dos do Brasil, passam a vigorar com a 
seguln te redação: 

"Art. 71 - A advocacia abrange a 
representação em qualquer j u!zo ou 
tribunal, bem como o procuratório 
extrajudicial, Inclusive nas instân-
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elas administrativas, os trabalhos 
j uridlcos de consultoria e assessoria 
e as íunçõe~ de diretorla jurídica. 
O O O O O O O O I O O O O O O O O O O O O o o O o O O O O O O O O O 0 O 

§ 4.0 - Os atos constitutivos e os es
tatutos das sociedades civis e comer
ciais só serão admitidos a registro e 
arquivamento nas reparetções com
petentes quando visados por advo
gados. 

Art. 89 - São direitos do Advogado: 
o O o O O o o o o o O o o o o o o O o o o o o O o o I o o O o o o o o o 

VI - ingressar livremente: 

···································· 
d) em qualquer assembléia ou reu
nião de que participe, ou possa par
ticipar, o seu cliente, ou perante a 
qual deva comparecer o constituln
te, desde que munido de poderes es
peciais para tal fim. 
•• o ••••••• o •••••••• o •• o o o •••••• o •••• 

XVII - ter vista ou retirar, para os 
prazos legais, os autos dos processos 
j udlcials ou administrativos, · de 
qualquer natureza, desde que não 
ocorra a hipótese do Inciso anterior, 
quando a vista serâ comum, no car
tório ou na repartição competente." 

Art. 2.0 
- Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrârio. , 

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

Sobre a mesa, requerimentos que se
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretârio. 

São lldos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 129, de 1975 

Sr. Presidente: 

Nos termos do art. 233 do Regimento 
Interno, requeremos a transcrição nos 
Anais do Senado, da Mensagem do Mi
nistro Armando Falcão, dirigida à Na
ção por motivo do 11.0 aniversârlo da 
Revolução de 31 de março de 1964. 

Sala das Sessões, em 1.o de abril de 
1975. - Lourival Baptista. - Ruy Santos 
- Renato Franco - Vasconcelos Torres. 

REQUERIMENTO 
N.o 130, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos do art. 233 do Regimento 

Interno, requeremos a transcrição nos 
Anais do Senado, da saudação feita pelo 
eminente Senador Magalhães Pinto, Pre
sidente do Congresso Nacional, ao Presi
dente Ernesto Gelsel, em nome do Di
retório e da Comissão Executiva Nacio
nal da ARENA e do discurso pronuncia
do pelo eminente Senador Lulz Viana 
Filho, como orador oficial do Partido, 
durante a Sessão Solene do Diretório Na
cional da Aliança Renovadora Nacional, 
reallzada no Plenârlo do Senado Federal, 
comemorativa ao 11.0 anlversârio da Re
volução de 31 de março de 1964. 

Sala das Sessões, em 1.0 de abril de 
1975. - Lourival Baptista - Ruy Santos 
- Renato Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 233, § 1.o, do 
Regimento Interno, os requerimentos se
rão remetidos ao exame da Comissão 
Dlretora. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
!Ido pelo Sr. 1. 0-Secretârio. 

lll lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 131, de 1975 

A Comissão Especial, constltuida para 
estudo e parecer do Projeto de Lei do 
Senado n.0 105/74 - Que Institui o Có
digo de Menores, vem requerer a Vossa 
Exc~lêncla, ouvido o Plenário, a prorro
gaçao, por 90 (noventa) dias, do prazo 
para proferir o competente parecer, ten
do em vista a complexidade e relevância 
jurídica da matéria, a substituição de 
Membros da Comissão no Inicio desta 
nova Sessão Legislativa e, ainda, a re
messa por essa Presidência, na Sessão de 
5 do corrente, à Comissão Especial, de 
vârias sugestões e memoriais, encami
nhados por lnstltulções interessadas, tais 
como: Universidades, Faculdades de DI
reito, Ordem dos Advogados do Brasll, 
Seções e Secretarias de Serviços Sociais, 
JulzaiC!os de Menores de diversos Estados 
da Federação e, ainda, por diversos Go
vernadores, a fim de servirem de subsi
dias para exame da matéria. Estas as 
razões porque não podem a Comissão 
Especial e o Senhor Relator deixar de 
examinar tals documentos, que represen
tam opinião de conslderâvel parte de 
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órgãos e entidades técnicas relacionados 
com a matéria. 

Sala das Comissões, em 1.0 de abril de 
1975.- Daniel Krieger- Wilson Gon
çalves - José Llndoso - Eurico Rezende 
-Henrique de La Rocque- Nelson Car
neiro - Helvídio Nunes - Heitor Dias 
-José Sarney- Accioly FDho. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Com referência ao requerimento que 
acaba de ser lido, esta Presidência escla
rece ao Plenário que já foi prorrogado o 
prazo estipulado à Comissão, para con
cessão de parecer sobre a matéria. Per
mite, entretanto, o § 2.0 do art. 137 do 
Regimento Interno uma nova prorroga
ção, a qual somente poderá ser concedida 
por prazo determinado e mediante a de
liberação do Plenário. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. Será concedida a prorroga

ção solicitada. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão 

lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.o 132, de 19'75 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado 
n.o 19, de 1973, que dispõe sobre o exer
cício da profissão de Ortoptista, feita a 
reconstituição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 1.0 de abril de 
1975. - Franco Montoro. 

REQUERIMENTO 
N.0 133, de 19'75 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado 
n.o 56/74, que assegura às entidades sin
dicais a participação na fiscalização da 
legislação previdenclária, feita a recons
tituição do processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 1.o de abril de 
1975. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os requerimentos lidos serão pública
dos e Incluídos em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 279, II, c, do 
Regimento Interno. (Pausa..) 

Sobre a mesa, comunicações que serão 
lidas pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidas as seguintes 

COMUNICAÇõES 

Do Líder da ARENA 
Ao Excelentissimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Em, 1.0 de abril de 1975. 

Sr. Presidente: 

Nos termos do i 1.0 do art. 10 do Re
gimento Comum do Congresso Nacional, 
tenho a honra de comunicar a Vossa Ex
celência, para os devidos fins, que esta 
Liderança deliberou propor a substitui
ção do Nobre Sr. senador José sarney, 
pelo Nobre Sr. Senador Renato Franco, 
na Comissão Mista do Congresso Nacio
nal que dará parecer sobre a Emenda 
Constitucional n.0 1, que dá nova re
dação ao § 2.o do art. 15, que dispõe 
sobre a remuneração dos vereadores. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
os protestos da mais alta estima e dis
tinta consideração. - Petrônio Portella, 
Líder. 

Do Lider da ARENA 
Ao Excelentissimo Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal. 

Em 1.0 de abril de 1975. 

Sr. Presidente: 

Nos termos do i 1.0 do art. 10 do Re
gimento Comum do Congresso 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 Tarso Dutra., 
pelo Nobre Sr. Senador Mattos Leão, na 
Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre a Emenda Cons
titucional n.O 1, que dá nova redação ao 
§ 2.0 do art. 15, que dispõe sollre a remu
neração dos vereadores. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
os priltestos da mais alta estima e dis
tinta consideração. - Petrônio Portella., 
Lidar. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Serão feitas as substituições solicitadas. 

De acordo com o § 5.0 do art. 183 do 
Regimento Interno, a Presidência ateu-
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derá às Inscrições feitas para a Sessão 
de ontem. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Dlnarte Mariz, primeiro orador Inscrito. 

O SR. DINARTE MARIZ - Sr. Presi
dente, Srs Senadores, sinto ainda ressoar 
neste plenário as palavras ontem aqui 
pronunciadas pelo eminente Presidente 
Ernesto Geisel. 

Sabemos que, em determinados assun
tos, às vezes, é necessário escrever-se um 
tratado, e, em outros, uma só palavra 
define uma atitude. 

Foi assim, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que ouvi ontem do Presidente Er
nesto Geisel não só a afirmativa de que 
o nosso Partido, a Aliança Renovadora 
Nacloonal, foi organizada para dar su
porte ao Governo da Revolução, como 
também a sua declaração de ter sido um 
dos responsáveis pela Revolução de 31 
de março e, mais ainda, enfaticamente 
afirmar que a Revolução continuará. 

Sr. Presidente, essas palavras foram 
suficientes para definir a situação poli
tica nacional nos dias atuais. 

A Revolução de 31 de Março teve como 
corolário a unidade das Forças Armadas 
e nesse itinerário vamos caminhando. 

Sr. Presidente, o primeiro ato revolu
cionário, o Ato Institucional n.O 1 - faço 
questão de referir aqui - teve como um 
dos signatários o Presidente Costa e 
Silva; que, recusando levar o País para 
o totalitarismo, preferiu legitimar o Con
gresso e com ele lutar para dar ao nosso 
País uma verdadeira democracia. 

A sua segunda manifestação foi ainda 
como Ministro do Exército do saudoso 
Presidente Castello Branco. Quando se 
agitava uma área militar no sentido de 
substituir o Presidente Castello Branco, 
compareceu pessoalmente a VIla Militar 
e conseguiu dos seus camaradas a uni
dade em torno do Governo. 

P·osteriormente, editado o Ato Institu
cional n.0 5, quando tudo parecia cami
nhar, não para o recesso mas para a dis
solução do Congresso Nacional, mais uma 
vez o Presidente Costa e Silva preferiu 
os caminhos da legalidade e da demo
cracia, recusando, pela terceira vez, tor
nar-se ditador. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pos
so deixar de referir-me também ao emi
nente e saudoso Presidente Castello 
Branco, primeiro Presidente da Revolu-

ção. Sabemos o quanto ele se inclinava 
para o sistema democrático e uma das 
maiores provas da sua vocação demo
crática foi a convocação, para Ministro 
da Justiça, da figura ímpar de Milton 
Campos, buscando os caminhos juridicos 
para chegarmos à democracia reclamada 
pelo povo brasileiro. 

O Governo do eminente General Emi
llo Garrastazu Médic! não teve outra 
preocupação, durante os anos em que go
vernou nosso País, senão garantir o fun
cionamento de nossas Instituições, den
tro das leis, recusando-se a chegar ao 
Governo sem a chancela do Congresso. 
Encontrando-se o Congresso, àquela épo
ca, em recesso, preferiu convocá-lo e ser 
eleito, democraticamente, pelos repre
sentantes do povo brasileiro. 

Sr. Presidente, o quarto Governo da 
Revolução, do eminente Presidente 
Ernesto Geisel, não tem tido outro com
portamento senão o de perseguir o sis
tema democrático que todos nós deseja
mos: democracia sem demagogia, demo
cracia sem corrução, democracia sem 
subversão, a serviço do povo, pelo de
senvolvimento do nosso País. 

Bastaria lembrar aqui suas palavras 
para mostrar que ele foi o mais cauteloso 
de todos os Presidentes que a Revolução 
ofereceu ao Pais até agora. Castello 
Branco, através da convocação de Milton 
Campos, tudo fez para que a Nação che
gasse ao tão proclamado estado de 
direito. Costa e Sllva Igualmente preten
deu, correndo todos os riscos, levar o 
País aos caminhos da legaUdade demo
crática. O Presidente Médlcl - é de 
ontem a sua passagem pelo Governo -
foi enfático quando assumiu a chefia do 
Executivo e declarou que até o fim do 
seu mandato deixaria o Pais na pleni
tude democrática. Mas o Presidente Gel
sei foi mais cauteloso. S. Ex.a não falou 
na plenitude democrática, não prometeu 
transformar o Pais, dentro de prazo 
curto, numa democracia plena. Apenas 
prometeu "a distensão gradual" até o 
fim do seu governo. Sem dúvida alguma, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, se recor
rermos à História, veremos que ele foi, 
repito, o mais cauteloso de todos, quando 
fez esse pronunciamento. 

Tenho em mãos a Ol'dem do Dia do 
Sr. Ministro do Exército, General Sylvio 
Fr·ota, grande figura de milltar e de pa
triota, em absoluta consonância com as 
palavras ontem proferidas pelo eminente 
Presidente Geisel. 
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Para que fique registrado nos Anais 
do Senado, passarei a ler tão importante 
e oportuno documento: 

"ORDEM DO DIA DO MINISTRO 
DOEn&CITO 

o General Sylvlo Couto Coelho da 
Frota, Ministro do Exército, no 11.0 

aniversário da Revolução, emitiu a 
seguinte Ordem do Dia: 
O ano de 1964 Iniciou-se, para o 
povo brasileiro, sob uma atmosfera 
de angústia e temor. O panorama 
politico-social justificava a aflição 
que lhe dominava a alma. As greves 
diárias, por pretextos mais fúteis e 
variados, roubavam a tranqüllidade 
à população. Os operários brasilei
ros, contrários, por índole e forma
ção cristã, li.s violências que susten
tam os regimes totalitários, não po
diam ocorrer ao trabalho, impedidos 
pelos "Piquetes de Greve" que, pro
tegidos pela Inépcia de um governo 
Infiltrado de marxistas, os agrediam. 
Intermináveis filas, em busca de gê
neros de primeira necessidade, so
negados pelos comerciantes lnescru
pulosos para serem vendidos em 
câmbio negro, marcavam esta época 
de Irresponsabilidade e desmorali
zação do poder central 
A indústria definhando, dia a dia; 
o bloqueio diário dos transportes, 
com prejuizo Imenso dos homens de 
bem que lutavam pelo desenvolvi
mento do Pais; as demagógicas 
concessões salariais; a Inversão hie
rárquica, tolerada por chefes pusi
lânimes e ambiciosos, ferindo a 
nossa sadia e tradicional estrutura 
militar; as "ligas camponesas", no 
Nordeste, agitando a zona rural, e a 
Inflação galopante, avlltadora dos 
vencimentos, eram as componentes 
da vida brasileira naquela triste fase 
de nossa História. 

Agravar este quadro, dando-lhe um 
fundo mais contristador, estava a 
corrupção em suas variadas meta
morfoses, entre as quais destacavam
se o tráfico de Influência, o prote
clonlsmo comercializado na obten
ção de empréstimos nos órgãos 
federais, o nepotismo cínico na no
meação de incompetentes, apani
guados do governo e notórios mar
xistas para cargos Importantes e 
bem remunerados, e o desvio do di
nheiro público para financiar comi-

elos de ampla propaganda esquer
dista. Somente aqueles que assisti
ram à marcha para o comício do dia 
13 de março no Rio de Janeiro, 
podem avaliar quanto este Pais este
ve próximo do caos social. 

Grupos ululantes desfilaram pelas 
principais ruas da cidade, exalando 
ódio e gritando ofensas aos milita
res. Portavam grandes bandeiras 
brasileiras insultuosamente adulte
radas, com a substituição da esfera 
azul por uma bola vermelha com os 
símbolos comunistas da foice e do 
martelo. 

Neste ambiente de consternação ge
ral, a mulher brasileira - intimara
ta defensora da familla - ameaça
da na sublime missão que lhe con
fiou a natureza, de criar e educar 
seus filhos, em lar cristão, saiu às 
ruas em Belo Horizonte, São Paulo 
e Rio de Janeiro na "Marcha com 
Deus e a Família, pela Liberdade". 
Revivia, assim, o emocionante epi
sódio de coragem e patriotismo das 
mulheres e filhos, derrotados nas 
célebres lutas dos Emboabas, até que 
vingassem a honra ferida. 

Foi, então, que as Forças Armadas 
decidiram, com a cooperação dos go
vernadores de três grandes Estados 
da Federação, Intervir no processo 
politico para que o destino grandioso 
de nosso Brasil retomasse seu rumo 
tradicional, sob o signo da cruz. A 
reconstrução tem sido árdua e pe
nosa. Os inimigos e contestadores da 
Revolução partidários do regime 
caído e comunistas embuçados em 
democratas procuraram, por todos 
os melas, criar obstáculos às ações 
revolucionárias, desvirtuando-as e 
denegrindo-as. 

A difamação, a vilania da mela ver
dade transformada em calúnia, a 
difusão de documentos mentirosos e 
o falso silogismo pela deformação 
das premissas, ainda continuam 
sendo ·seus instrumentos preferidos, 
na tarefa que se impuseram de 
desmoralizar e cindir os revolucio
nários. 
o grande trabalho dos Governos da 
Revoluçoo tem sido, pois, o esclare
cimento, pela verdade dos fatos, da 
consciência popular sempre propen
sa, pela boa fé, a aceitar esta pro
paganda negativa. 



Mas não obstante tudo Isto, nós, mi
litares, não esmoreceremos na rea
I!zação da grande obra de engran
decimento -de nossa Pátria. Tivemos 
compromissos c-om os !dea!s revolu
cionários no passado, e temo-los no 
presente; saberemos mantê-los e 
honrá-los no futuro. 

-·· 
Acis onze anos deste Importante 
evento, desejo transmitir, c<:~m emo
ção, duas mensagens: 
Aos nossos velhos chefes m!I!tares, 
pelo respeito e admiração de que 
lhes somos credores por terem, com 
coragem e espírito de renúncia, 
aberto as comportas da reação ar
mada, para que a torrente libertado
ra, cascateando sobre todos os obs
táculos, descesse das regiões mon
tanhosas para reflorescer os verdes 
vales da esperança democrática. 
(Palmas.) 

Aos meus jovens comandados, em 
particular aos de postos mais baixos, 
para que meditem sobre aqueles 
acontecimentos, aos quais, multas, 
pela pouca Idade, tiveram a felici
dade de não assistir ou cuja gravi
dade não puderam bem discernir. 

Eles definem uma época de inse
gurança, de convulsões sociais, de 
desmoralização do poder públ!co, de 
corrupção desenfreada e de subver
são hierárquica que todos nós repe
limos, e não desejamos ver de volta, 
por Incompatível com as clvll!zações 
cristãs. 
O momento é de compreensão e de 
trabalho. De c-ompreensão, para 
afastar de nós as pr-evenções e evi
tar os prejulgamentos. De trabalho, 
para que possamos completar a obra 
revolucionária e consol!dar, em nos
so País, a verdadeira democracia, 
implantada pela Revolução de 1964, 
sem imitação de f<:~rmas al!enigenas 
fracassadas e livre da influência de
letéria do comunismo. 

"Tenho a certeza de que, unidos, 
atingiremos este objetivo." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois 
da leitura da Ordem do Dia do Sr. Mi
nistro do Exército, General Sylvio Frota, 
em consonância com as palavras do emi
nente Presidente Ernesto Geisel ontem 
aqui proferidas, os rumos estão traça
dos - o comunismo não tomará conta 
do nosso País. 

6-

Creio que os nossos adversários dese
jam palm!lhar os caminhos certos para 
um terreno comum, mas esses caminhos, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, preci
sam ser bem traçados, para que não haja 
equívocos. Devemos ter presente o exem
plo histórico da democracia alemã quan
do, num pleito democrático, surgiu a 
figura sinistra de Adolf Hitler, que em 
seguida abjurara e apunhalara o regime 
que lhe abrira as portas, para Implantar 
o mais funesto dos sistemas políti
cos, cujas catastróficas conseqüências o 
mundo sofreu e testemunhou. 

Sr. Presidente, eram estas as palavras 
que eu queria pronunciar nesta tarde. 
Palavras de confiança; palavras que, es
tou certo, estão nesta. hora no espirita 
de cada um de nós que tem responsa.
b!I!dade na vida pública bras!le!ra. 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Concedo a palavra ao nobre Senador 
Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, após vinte anos 
de vida pública no desempenho de su
cessivos mandatos, todos na. área. legis
lativa., Iniciei, a 1.0 de fevereiro, o cum
primento de uma nova e importante 
etapa de minha atividade política. 

Entendeu a maioria do eleitorado cea
rense que eu lhe deveria representar 
nesta augusta Casa, ao lado de dois emi
nentes parlamentares, os Senadores Vir
gílio Távora e Wilson Gonçalves, que, já 
por quatro e doze anos, respectivamente, 
aqui se encontram com o encargo nobi
litante e patriótico de defender os inte
resses do Ceará e do Pais. 

Traria para a Tribuna e as Comissões 
Técnicas do Senado um modesto tirocí
nio alicerçado na. Assembléia de meu 
Estado, para onde sempre fui guindado 
com a malar votação de meu partido -
o antigo PSD, e, desde 1966, o Movimen
to Democrático Brasileiro. 

Podem V. Ex.o.s, Srs. Senadores, aferir 
a natural satisfação que experimento ao 
tentar prender a atenção deste Plená
rio, no primeiro pronunciamento de ca
ráter político a que estaria Impelido pela 
minha condição de Senador oposicionis
ta, integrado na luta em prol do avi
goramento do Estado de Direito. 

Já antes ocupara, em solenidade me
morável, o microfone de uma das tribu-
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nas do Congresso Nacional - a da Câ
mara dos Deputados - cedida para a 
realização, em 1965, da cerimônia de lns
talaçálo do IV Congresso Brasileiro de 
Assembléias Legislativas. 

Fora-me cometida a tarefa, difícil 
para o momento, à época vivido, de falar 
em nome dos deputados estaduais de 
todo o País, filiados a mais de dez par
tidos. 

Para ser fiel às minhas convicções e 
não ferir susceptibilidades dos c·olegas 
que me fizeram seu Intérprete, caber
me-ia definir a posição dos políticos na
quela hora, sequiosos, desde então, pela 
normalização do processo democrático. 

Humberto de Alencar Castello Branco 
anunciara· a Reforma Política preconiza
da pelo seu governo e consubstanciada 
em três documentos básicos: a. Lei Or
gânica dos Partidos, o novo Código Elei
toral e a Lei de Inelegibllldades. 

Todos aqueles Instrumentos introdu
ziam substanciais modificações em nossa 
legislação ele! torai. 

Os partidos, por exemplo, passariam a 
ser formados de baixo para cima, evitan
do-se que as cúpulas continuassem a 
manipular os interesses de cada agre
miação. 

Havia, contudo, uma enorme expecta
tiva em torno da sucessão governamen
tal em algumas Unidades da Federação 
- como Minas Gerais, Guanabara, Rio 
Grande do Norte - cujo Chefe de Exe
cutivo possuía mandato de cinco anos. 

A realização de eleições, pelo voto di
reto, ·era o anseio latente, da mesma 
f·orma como hoje se registra um empe
nho generalizado no sentido de que te
nha caráter de irreversibllldade a norma 
constitucional de Idêntico teor já Inse
rida na Carta Magna e cuja eficácia foi 
transitória e inexplicavelmente Inter
rompida em 1970 e 1974. 

Entendia-se que o hiato ocorrido na 
vida democrática da Nação, em dec·or
rência do Movimento Revolucionário de 
31 de Març.o do ano anterior, viria fatal
mente a atingir um estágio de peremp
ção, com o restabelecimento de todas as 
franquias e prerl"ogatlvas, suscitadas ou 
limitadas pelo Ato Institucional n.0 1 e 
os a ele complementares. 

As eleições efetuaram-se, realmente, 
pela forma direta e o período de Instabi
lidade que a elas se seguiu já foi exaus
tivamente comentado por preclaros cole-

gas desta Casa - alguns dos quais tes
temunhas valiosas na elucidação de 
acontecimentos que Integram os fatos 
recentes de nossa história politica. 

A primeira vez, portanto, que a minha 
voz se fez ouvido no recinto de sessões 
do Parlamento Brasileiro foi precisa
mente há dez anos, para clamar em prol 
da normalidade Institucional. 

Decorrido todo esse lapso de tempo, 
aqui estou, como Congressista e na tri
buna da Câmara Alta, Imbuído dos mes
mos propósitos e sinceramente interes
sado em que se restaure, de forma irres
trita, a Democracia no Brasil. 

Ao ensejo da última campanha eleito
ral, debateu-se nos comícios, no rádio, 
na televisã-o, a problemática politica 
brasileira, com a abordagem obrigatória 
dos temas institucionais, num tenaz afã 
para se consclentizar governantes e go
vernados da necessidade imperiosa de se 
pôr termo à legislação excepcional vi
gente. 

Na peregrinação cívica por todos os 
recantos do nosso território, os candida
tos op·oslc~onistas enfatizavam a ânsia 
generalizada de se alcançar, sem mais 
protelações, a plenitude de direitos e 
garantias, cerceada pelo AI-5. 

Ao comentar o resultado das eleições, 
em seu abalizado pronunciamento de de
zembro passado, rec·onheceu o próprio 
Presidente da República que o MDB rea
lizara uma campanha em alto nível, sem 
qualquer elva de contestação ou revan
chismo. 

Aqui chegando, todos quantos foram 
ungidos, na nossa legenda, pela prefe
rência popular, têm pretendido é trans
plantar, para a Imponência deste Plená
rio, no qual se assentam vultos preemi
nentes da vida pública do País, as mes
mas idéias, os mesmos princípios, as 
mesmas reivindicações que tanto sensi
bilizaram a massa de votantes. 

E não se diga que a sucesslvidade dos 
nossos discursos - todos eles Imediata
mente respondidos pelos Ilustres repre
sentantes da maioria - possa incomodar 
ou causar lntranqüllldade ao governo. 

Encarando uma Imensa responsabili
dade, que se tornou ainda maior pela 
significativa votação recebida, cada um 
dos Senadores oposicionistas que vem 
ocupando esta mesma tribuna nada mais 
tem feito do que professar fidelidade às 
diretrlzes def.endldas na linha progra
mática do MDB. 
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Solicitar a revogação do AI-5 e do De
creto-Lei n.0 477; a autonomia das capi
tais e das estâncias hidrominerais; a ln
tangibil!dade do Poder Judiciário e a 
reaquisição de prerrogativas do Poder 
Legislativo· - tudo isso constituiu um 
ideário exposto nos palanques, na fase 
intensiva da propaganda eleitoral. ·· 

Aqui deveríamos, Srs. Senadores, des
compromissar-nos do trabalho em favor 
da reconquista das liberdades públicas? 

Evidentemente, não! 
Se não demonstrássemos alego aos 

postulados entusiasticamente pregados, 
estaríamos descumprindo uma salutar 
orientação que nos propiciou aproxima
ção tão estreita com os interesses da co
letividade. 

P·or isso, a nossa faina terá que pros
seguir, com o mesmo equilíbrio e perti
nácia postos à mostra até 15 de novem
bro de 1974. 

Ninguém, após identificá-los em vários 
anos de prllfícuas ativldades parlamen
tar.es, deixará de rec·onhecer em Franco 
Montoro, Amaral Peix;oto, Rui Carneiro, 
Adalberto Sena, Benjamim Farah, Nel
son Carneiro e Danton Jobim aquele pa
trilltismo e aquela segurança para de
tender, aqui, os pontos de vista da Opo
sição. 

:E os novos c·omo Evandro Carreira, 
Agenor Maria, Marcos Freire, Gilvan 
Rocha, Dirceu Cardoso, Orestes Quércia, 
Itamar Franco, Roberto Saturnino, Lá
zaro Barboza, Leite Chaves, Evelásio Vi
eira e Paulo Brossard jamais envereda
riam por uma trilha que se não compa
tibilizasse com os caminhos que nos le
vam ao verdadeiro exercício democrá
tico. 

Não creio que, na Câmara dos Depu
tados, a nossa bancada, também consi
deravelmente acrescida, possa afastar-se 
dos rumos traçados pelo Dlretórlo Nacio
nal do partido. 

:E nos Estados, as Assembléias e Câ
maras Municipais enfileiram-se nesta 
p·orfia tão dignltlcante, através da atua
ção dos parlamentares emedebistas. . 

A sintonia verificada no procedimento 
dos nossos escalões partidários é esteio 
do notável dimensionamento das nossas 
ativldades Inspiradas em propósitos In
questionavelmente os mais elevados e 
Mbres. 

As tensões, periodicamente admitidas 
pelos pregoeiros de um pessimismo exa-

gerado não mais se explicam na presen
te ocasião, quando hâ uma ansiedade 
flagrante em torno da establl!dade de
mocrática. 

As criticas, serenamente tecidas pelos 
oposicionistas, ao Invés de acarretarem 
lntranqü!lldade e desassossego, merecem 
ser entendidas no seu sentido verdadei
ro, qual o de mostrar ao governo as ta
lhas ·e omissões cometidas. 

A habitualidade da prática democrá
tica de Oposição precisa ser encarada 
com·o fato normal, insusceptível de Im
putação diversa de seu real desideratum 

Não Interessará ao MDB a interrupção 
da anunciada gradualidade em que se 
situa a distensão politica. 

Pelo contrário, interessa-lhe apressar 
o seu andamento, a fim de que se visua
lize, sem mais quaisquer procrastinações, 
o sonhado horizonte de integral norma
lidade. 

Até lá, porém, é nosso dever de cons
ciência c·ontinuar pugnando pelas mes
mas teses que nos fizeram credores da 
confiança coletlva. 

Se desertássemos da tribuna, Inter
rompendo a pregação a que nos vimos 
dedicando com tanta c·oragem cívica, es
taríamos prestando um desserviço ao 
País e nos tornaríamos até indignos da 
nossa condição de representantes do 
povo. 

Maioria e minoria nesta Casa têm pro
curado buscar, nestes trinta dias de mo
vimentados debates, uma maior proje
çáll do Senado perante a opinião pública 
brasileira. 

É comum hoje constutar-se, nas de
pendências desta Câmara Alta, a pre
sença freqüente de apreciável número de 
assistentes, que aqui se postam, tardes 
inteiras, admirando as discussões trava
das pelos oradores do MDB e da ARENA. 

E os espaços jornalísticos, abertos ge
nel'osamente para o comentário dos nos
sos trabalhos, evidenciam, à saciedade, a 
inestimável colaboração da Imprensa na 
difusão do que aqui se faz, todos os dias. 

Sem jamais subestimar a ação dos 
membros de anteriores legislaturas, é fá
cil verificar, atualmente, a disposição de 
todos os arenistas e emedebistas, - di
rigida para uma maior dinamização de 
nossas atividades politico-parlamenta
res. 

Enquanto à bancada situacionista tem 
cabido a missão de defender o Governo, 
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oferecendo contradita aos argumentos 
expostos pelos Senadores oposicionistas, 
a estes seria defeso eximirem-se de cum
prir o papel que lhes é reservado tradi
cionalmente num regime democrático. 

Se aqui ficássemos em meio a um com
portamento assinalado pela acomodação 
e a indiferença aos grandes problemas 
que afligem a Nação, seríamos malsina
dos não apenas por aqueles de quem so
mos mandatários legitimas, mas até 
mesmo pelos que detêm as rédeas do 
Poder. 

Compenetrados dos verdadeiros fun
damentos da Democracia e preocupados 
em preservá-los destemerosamente, é 
que temos arrostado, às vezes, com difi
culdades inauditas, para marcar a nossa 
posição diante da coletividade pátria. 

A nossa atuação nunca poderá moles
tar os que, sinceramente, anseiam pela 
normalidade institucional. 

Analisar de outra forma o nosso esfor
ço é procurar pretexto para amparar in
teresses inconfessáveis. 

As nossas atr'ibuições legais deveriam 
ser estimuladas, como o foram agora pe
lo próprio povo - e de modo consagra
dor - no pleito de novembro passado. 

A marcha que vimos empreendendo, 
sem radicalizações e sem excessos, mas 
com firmeza e obstinação inquebrantá
veis haverá de nos levar algum dia ao 
Poder - meta sem cujo vislumbre um 
Partido Político jamais teria condições 
de assegurar a sua sobrevivência. 

Pelo menos para que se respeite a 
admissibilidade desta perspectiva legiti
ma é que temos porfiado, desde 1966, 
quando se estruturou formalmente o 
Movimento Democrático Brasileiro. 

Srs. Senadores, no curso deste meu 
primeiro pronunciamento de caráter po
lítico - e já discursei, como Senador, 
neste Plenário, defendendo reivindica
ções do meu Estl'.do, submetidas à supe
rior consideração do Senhor Presidente 
Ernesto Geisel - não poderia deixar de 
relembrar uma elogiável pretensão por 
mim defendida junto a esta Casa, antes 
mesmo de integrá-la como um dos re
presentantes do povo cearense. 

Em 1967, Sr. Presidente, já conspur
cada a autonomia politica das capi
tais braslle'lras, numa medida que se 
presumia meramente emergencial, dis
pus-me a reivindicar a supressão daquela 

norma iníqua, !nfelizmente ainda vigo
rante no texto constitucional. 

Pela Carta de 24 de Janeiro, era defe
rida às Assembléias a faculdade de pro
porem emenda à nossa Lei Maior, nos 
termos do § 4.0 do artigo 50, que pres
crevia: 

'Será apresentada ao Senado Fe
deral a proposta aceita por mais da 
metade das Assembléias Legislativas 
dos Estados, manifestando-se cada 
uma delas pela maioria de seus 
membros". 

Em agosto daquele ano, cinco meses 
depois do início da vigência da nova 
Carta, por minha iniciativa, a Assem
bléia do Ceará assumia o comando de 
u~a operação reconhecidamente demo
cratica, que outra não era senão a de 
alterar o texto constitucional, restituin
do-se aos eleitores das capitais a prer
rogativa de escolher, pelo voto direto, os 
seus respectivos prefeitos municipais. 
N~ mês seguinte, sob os auspícios da 

Uniao Parlamentar Interestadual reu
niam-se, em congresso, na cidade do Re
c~fe, os deputados estaduais do Pais, e 
la se defendeu, como tese aprovada sem 
discrepâncias, a autonomia das capitais. 

Em 1968, as Assembléias, pouco a pou
co, adotavam aquela resolução e procura
vam formalizar a proposta de Emenda, 
para encaminhamento do Senado Fe
deral. 

Somente em outubro daquele ano é 
que foi atingido o quorum de doze Legis
lativos, exigido para o trâmite da ma
téria nesta Casa. 

1 Vim a Brasília, naquela época, junta
mente com outros deputados estaduais 
de várias Unidades da Federação, para 
procedermos, oficialmente, à entrega das 
emendas ao Senàdor Gilberto Marinho 
então Presidente. ' 

S. Ex.a, após louvar a nossa tenaci
dade, numa pioneira utilização do dis
positivo em que nos arrimáramos, pro
meteu que daria curso à medida, após 
obedecidas as demais exigências estabe
lecidas pelo Regimento Comum do Con
gresso. 

Os dias de novembro de 1968 foram 
tumultuados por acontecimentos politi
co-militares, que acarretaram um retro
cesso na vida democrática do Brasil 
culminando com a edição do AI-5 e o 
fechamento, por demorado período, do 
Parlamento Nacional. 



-10-

A Emenda n.0 1, de 17 de outubro de 
1969, outorgada pela Junta M1l!tar, re
tirou das Assembléias o direito de pro
por modificações da Constituição Bra
sileira. 

A frustração experimentada pelo elei
torado das Capitais tem pers'lstido até 
hoje, mesmo após a criação das chama
das Area.s Metropolitanas, que tornaram 
ainda mais despropositado aquele Inciso 
constl tucional. 

O sr: Franco Montoro - Permite V. 
Ex.• um aparte, nobre Senador Mauro 
Benevldes? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com 
imenso prazer, nobre Líder Franco Mon
toro. 

O Sr. Franco Montoro - Desejo, .de 
inicio, cumprimentá-lo pela notável con
tribuição que apresenta ao Congresso, 
e pelo retrato, em letras ma'lúscula.s, que 
V. Ex.• faz da atuação da Oposição bra
sileira. Eu gostaria de apresentar um 
argumento em apoio a este ponto con
creto que V. Ex.• menciona, da luta pela 
autonomia politica das capitais: o di
reito que deve ser reconhecido aos elei
tores das capitais de elegerem os seus 
prefeitos. Vou dar um argumento de fa
to: com eleições direta.s, a c'ldade de São 
Paulo elegeu dois dos seus maiores pre
feitos - Prestes Maia e Faria Lima. 
Com a nomeação, caiu o nível. E quando 
se indicou, por via de nomeação, um 
dos prefeitos, que recebeu, aqui, elogios 
de todos os setores, porque era um ho
mem que com espírito público traçava 
rumos notáveis ao desenvolvimento de 
São Paulo, - Figueiredo Ferraz - exa
tamente porque era prefeito nomeado e 
demissível ad nutum, por razões chama
das apenas de falta de sintonia admi
nistrativa, foi demitido como se demite 
um empregado subalterno, e foram in
terrompidos planos da maior importân
cia e significação; b'llhões de cruzeiros, 
que pertencem ao povo de São Paulo, 
foram sacrificados pela interrupção de 
obras públicas; prejuízo para a causa 
pé1blica, decorrente do não cumprimento 
c1o preceito que V. Ex." defendeu e de
fende, e que é a bandeira do nosso Par
tido - o direito que têm as capitais de 
elegerem os seus prefeitos. Ninguém 
mn'ls Interessado em ter um bom prefei
to do que a população: o prefeito não 
fica dependendo das manipulações, das 
Indicações, das amizades pessoais; fica 
dependendo da decisão do primeiro in
teressado, que é o povo. Acreditamos no 

povo. V. Ex.• honra essa tese, e eu o 
cumprimento pelo brilhantismo com que 
o faz neste momento. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Real
mente, nobre Senador Franco Montoro, 
esta tese vai sensibHizar o povo brasi
leiro. Haverá uma luta para a 'l.'econquls
ta dessa prerrogativa por parte dos elei
tores nas capitais, que somarão, em 1976, 
mais de oito milhões de eleitores, que 
estarão à margem de importante delibe
ração, que é a escolha do prefeito da 
respectiva comuna. E eu poderia infor
mar a V. Ex.• e ao Plenár'io que igual
mente, na· minha. Fortaleza, prefeitos 
eleitos pelo voto dlreto, como Paulo Ca
bral, hoje guindado à posição de Secre
tárl·o-Geral do Ministério da Justiça -
c·cnflado a um outro cearense, ci Minis
tro Armando Falcão - os Generais Mu
ri1o Borges e Cordeiro Netto, realizaram 
adm'inlstrações das mais profícuas, vol
tadas para o desenvolvimento da minha 
cidade natal.' 

O Sr. Franco Montoro - Escolhidos 
pelo voto dlreto ... 

O SR. MAURO BENEVIDES - Esco
lhidos pelo voto direto. 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex.• me per
mite um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES - Com 
todo prazer, Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves- Ilustre Senador, 
a primeira preocupação da democracia, 
em qualquer parte do mundo, é esclarecer 
o eleitor, é politizá-lo para que possa 
participar, de forma consc'lente, da vida 
pública. As capitais, por óbvias razões, 
são cidades em que mantemos o maior 
contingente de eleitores esclarecidos. 
Então, a recusa ou a preterição de que 
eles escolham os seus perfeitos, é como 
se constituísse um castigo, pelo própr'io 
esclarecimento que a democracia exige 
de cada um. A tese de V. Ex." é das mais 
elevadas possíveis, mesmo porque visa 
a trazer a participação mais efetlva e 
mais constante dos eleitores das nossas 
capitais, que não merecem estar à mar
gem da democracia no que diz respeito 
à escolha de seus representantes. E n'ln- , 
guém escolhe melhor do que o povo. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Nobre 
Senador Leite Chaves, tanto o argumen
to apresentado pelo eminente Líder 
Franco Montoro, o da demissibilidade 
ad nutum dos nossos prefeitos, como o 
de V. Ex.", referente ao aprimoramento 
do nível de politização dos eleitores das 
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capitais, tudo isso está no curso deste 
meu pronunciamento, que V. Ex.as, pa
cientemente, haverão de continuar ou
vindo até o término. 

' O Sr. Agenor Maria- Permite V. Ex.11 

um aparte? 
O SR. MAURO BENEVIDES - Com 

multo prazer. 
O Sr. Agenor Maria - Desejo congra

tular-me com V. Ex.11, e ao mesmo tempo 
com o vernáculo, com a língua portu
guesa, por que V. Ex.11 vem dizendo, nes
ta oportunidade, com sabedoria e modés
tia de linguagem, tudo aquilo que a Casa, 
realmente, da parte do MDB - e acre
dito da ARENA - tem vontade de dizer. 
Mas, a maneira como V. Ex.a vem colo
cando as razões daquilo que se faz pre
sente aqui, ao MDB é tão clara, tão me
ridiana e tão limpida que deixa toda a 
Casa satisfeita, tenho certeza, com o 
pronunciamento de V. Ex.11 Quero con
gratular-me com V. Ex.a e com o Ceará. 
Muito obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Talvez, 
nobre Senador Agenor Maria, a justeza 
da tese por mim defendida é que me 
tenha permitido utilizar esta linguagem 
que V. Ex.11, generosamente, reputou tão 
clara e tão meridiana. 

Continuo, Sr. Presidente: 
Os municípios situados na perifer'ia 

das capitais passaram a compor as Re
giões Metropolitanas, adotando planeja
mentos integrados que lhes permitem um 
desenvolvimento tecnicamente harmô
nico. 

No campo político, contudo, as capi
tais permanecem numa gritante lnferio
r'idade, apesar de suas comunidades se
rem merecidamente apontadas como 
possuidoras dos mais aprimorados índi
ces de politização. · 

Tradicionalmente assim filiado à tese 
da autonomia, não seria agora que, che
gando ao Senado, com expressiva mar
gem de votos conferidos pelos fortale
zenses, que haveria de conformar-me 
com a clamorosa Injustiça perpetrada 
contra o eleitorado das capitais. 

Mostrando-se sensível a muitos dos 
temas esposados ardorosamente pela 
Oposição, o Governo, na faixa municipal, 
dá mostras de seu propósito de corrigir 
algumas distorções da Constituição. 

A remuneração generalizada dos ve
readores inicia a reformulação da Carta 

Magna, que nós desejamos estendida a 
outras normas também passiveis de ur
gente revisão. 

Já em 1976, quando o prélio mun1clpal 
for realizado em todo o Pais, o eleitor 
das nossas capitais não mais deveria es
tar classificado à margem da lei eleito
ral, impedido de exercer um direito asse
gurado à quase totalidade das cidades 
brasileiras. 

Sob a ég'ide do Movimento de 31 de 
Março e já decorridos 11 anos de sua 
eclosão, o eleitor da capital jamais con
correu para a escolha de seu prefelt9. 

Em 1967, em 1971 e nesté 1975, tive
ram as capitais prefeitos nomeados, de
mlssíveis ad nutum, por isso mesmo sem 
a necessária independência que lhes 
propiciaria um mandato emanado da 
vontade popular. 

Se já se acham assentadas, como dlre
tas, as eleições governamentais de 1978, 
não há por que obstaculizar-se o retorno 
às urnas, no próximo ano, dos oito mi
lhões de eleitores das capitais, permitin
do-lhes a participação na escolha do di
rigente máximo de sua comuna. 

Em torno desta tese, cerramos fileiras, 
decididamente, nós, os do MDB, na es
perança de que a ARENA também forme 
c·onosco, possibilitando a sua breve con
cretização. 

Do contrário, a gradual distensão po
derá ser inquinada do vício Irremediável 
da estagnação. 

' 
Srs. Senadores, representando o Ceará 

no Senado, à época do Império ou da 
;República, estiveram sempre coestadua
nos brilhantes que, através de uma atua
ção lúcida e patriótica, projetaram o nos
so Estado e engrandeceram a Nação. 

No passado, eram as figuras lnolvldá
ve'is de Antônio Pinto Nogueira Acloly, 
do Visconde do Jaguaribe, de Francisco 
de Paula Pessoa, de Figueira de Melo, 
de João Cordeiro, de João Tomé, de Joa
quim Catunda, de Blzerril Fontenele, do 
Senador Alencar, de José Pompeu Aclo
ly, de Castro Carreira, de castro e Silva, 
de Fernandes Vieira, de Benjamin Bar
roso, de Pedro Borges, de Costa Barros, 
de Paula Rodrigues, de Tomás Pompeu 
de Sousa Brasil, de Viriato de Medeiros, 
de Tomás Acioly, de Vicente Alves de 
Paula Pessoa que encarnaram as mais 
caras tradições de cultura e hombridade 
de nossa gente. 
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Mais recentemente, os cearenses aqui 
se representaram por um Edgar de Arru
da, um Valdemar Falcão, um Olavo Oli
veira, um Fernandes Távora - cujo fi
lho VIrgílio continua a trajetórla politi
ca de seu Inesquecível genltor- por um 
Munlz Gomes de L'lma, por um Paulo 
Sarazate, por um CarltJs Jeressatl, po:r; um 
Menezes Plmentel - a cuja liderança 
sempre estive vinculado até a extinção 
do Partido Social Democrático. 

Após cumprirem mandato senatorial, 
acham-se Integrados na vida pública do 
Estado Plinlo Pompeu de Sabóla Maga
lhães, símbolo de austeridade e grande
za moral; José Pars'lfal Barroso, mem
bro dos mais distinguidos da Câmara 
dos Deputados, ocupando uma das vlce
lideranças da Aliança Renovadora Na
clonai, a cujo governo servi, em 1962, 
c·omo Secretário da Pasta da Justiça; e 
o professor José Valdemar de Alcântara, 
a quem sucedi Imediatamente, hoje 
exercendo o cargo de Vlce-Governador 
do Estado. 

Não poderia deixar de reverenciar nes
ta allge'lrada menção nominal, todos os 
conterrâneos que, tendo pertencido a 
esta Casa, partiram em busca da Eter
nidade, nem de homenagear os que con
tinuam a trabalhar, infatigavelmente, 
ex-senadores que são, em prol do Ceará 
e sua gente. 

Vi-me eleito, após jornada das mais 
árduas, que me levou a percorrer quase 
todos os 141 municípios que compõem a 
estrutura territorial e administrativa do 
meu Estado. 

Aritmeticamente considerada impossí
vel, a minha vitória positivou-se, afinal, 
graças à receptividade obtida pela men
sagem que transmiti a todas as cama
das sociais. 

E dentre os compromissos solenemen
te enfatizados, ao longo da campanha, 
ressalto prloritar'lamente o relacionado 
com a minha adesão Incondicional à ba
talha Ingente que anima os correligio
nários do MDB, com vistas à assecução 
das liberdades públicas a todos os bra
sileiros. 

Sente-se, na presente conjuntura, que 
todos os dados à luz de Interpretação da 
classe política lnd'lcam a posslbllldade 
histórica de consolidação, com caracte
rísticas indestrutívels, das nossas bases 
democrá tlcas. 

Nas hostes da Oposição há os que, co
mo o Secretário Geral, Deputado Thales 

Ramalho, admitem publicamente tal via
bilidade, graças à conduta do General 
Ernesto Gelsel, cuja presença à frente 
dos destinos do Brasil cons'ldera fato 
auspicioso. 

Nã,o seria crível que o Movimento de 
31 de Março, já no seu 11.0 ano, ontem 
comemorado festivamente neste Plená
rio, demorasse ainda a tornar efetlvo 
aquiLo que constituiu formal promessa 
de seus ideólogos mais responsáveis. 

Neste quadro de conotações razoavel
mente favoráveis, desempenhare! o meu 
mandato e, com ele, - por sensiblllza
dora deferência do Líder Franco Montoro 
e o apoio confortador e estimulante dos 
demais companheiros de representação 
partidária, o encargo de Vlce-Llder da 
Bancada, na presente Sessão Legislativa. 

Nesta Casa, Sr. Presidente, confio em 
Deus que, como Senador, tudo farei -
tudo farei mesmo, Sr. Presidente - para 
honrá-la, para dignificá-la, para eno
brecê-la. (Muito bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senadores: 
Alexandre Costa - Fausto Castelo 

Branco - Jessé Freire - Wllsori 
Campos - Arnon de Mello - Luiz 
Cavalcante - Amaral Peixoto -
Vasconcelos Torres - Benjamim 
Farah - Oslres Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1. 0-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 134, de 19.'75 

Sr. Presidente: 
Requeiro, nos termos regimentais, a 

transcrição nos Anais do Senado, das 
Ordens do Dia dos Excelentíssimos Se
nhores Ministros, General Silvio Frota, 
Almirante Azevedo Hennlng e Brigadeiro 
Ararlpe Macedo, do Exército, Marinha e 
Aeronáutica, respectivamente, em come
moração ao 11.0 aniversário da Revolu
ção, e publicadas no Jornal do Brasil de 
31 de março e 1.0 de abril de 1975. 

Sala das Sessões, em 1.0 de abril de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhá,esPínto) 
- De acordo com o art. 233, § 1.o, do 
Regimento Interno, o requerimento !Ido 
será submetido ao exame da Comissão 
Dlretora. 
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Esgotada a Hora .do Expediente, pas
sa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 79, de 1975, do Sr. 
Senador José Sarney, ·solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Re
solução n.0 58, de 1974, de sua auto
ria, que altera a composição de clas
ses da Categoria funcional de Assis
tente Legislativo do Grupo-Ativida
des de Apoio Legislativo de que tra
ta a Resolução n.O 18, de 1973, e dá 
outras providências. 

Em votaçã.o o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria continuará em sua tramita

ção normal. 
Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 103, de 1975, do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, solici
tando a transcrição, nos Anais do 
Senado, do discurso do Excelentís
simo Senhor Governador do Estado 
do Rio de Janeiro, Almira·nte Flo
riano Peixoto Faria Lima, por oca
sião de sua posse no Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, em 15 de 
março de 1975. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. Será feita a 
transcrição solicitada. 

Discurso do Sr. Governador do Estado do 
Rio de Janeiro, Almirante Floriano Pei
xoto Faria Lima, por ocasião de sua pos
se no Governo do Rio de Janeiro, em 15 
de março de 1975, que se publica nos 
termos do Requerimento n.0 103/75, de 
autoria do Sr. Senador Vasconcelos Tor
res. 
"Brasileiros do Estado do Rio de Ja

neir·o: Honrados pelo convite do Pre
sidente Ernesto Geisel para vir governar 
a mais nova unidade da Federação, re
sultante da fusão dos Estad·OS do Rio de 
Janeiro e da Guanabara, assumimos 

hoje o cargo de Governador do novo 
Estado do Rio de Janeiro com a plena 
consciência dos múltipl-os deveres e das 
inúmeras responsab!lidades que essa de
legação encerra. A incumbência é das 
mais graves, mas traz consigo o fascínio 
de um formidável desafio. Trata-se nada 
menos de realizar a junção de duas 
comunidades, anteriormente divididas 
sob o prisma politico e cujos destinos, não 
obstante, se mesclam em suas origens e 
cujos interesses convergem para romper 
hori:wntes em benefício do Brasil. 

Embora de proporções gigantescas os 
obstáculos a superar, cremos, com fir·
meza, que o novo Estado do Rio de Ja
neiro, tal como ora se nos apresenta, já 
compõe uma realidade, onde, de pleno e 
de pl'onto, se identifica, como em um es
pelho, a universalidade dos componentes 
da problemática nacional. 

Aqui nos defrontamos com graves e 
profundas exigências de um dos maiores 
centros urbanos do continente, e, logo, 
ali adiante, nos deparamos com a paisa
gem dramática de regiões que se equi
param às menos favorecidas do país. 

O objetivo maior de nosso Governo 
consistirá na manipulação inovadora 
das potencialidades dessa região - tra
tada como um todo - de tal arte que 
aqui se construa um novo pólo de desen
volvimento, suscetível de propiciar a seus 
habitantes o desejável bem-estar social. 

Vamos responder ao apelo do Presiden
te Ernesto Geisel, no sentido de que se 
use a imaginação politica criadora, para 
instituir novos métod·os de Governo, mo
demos e eficientes, dotados da elastici
dade necessária para identificar e solu
cipnar os problemas - alguns verdadei
ràmente cruciais -dessa grande comu
nidade. 

Para tanto, almejamos a criação de 
uma sólida infra-estrutura agroindus
trial, com interesses e objetivos afins, 
alicerçada em altos índices de produti
vidade, pelo emprego e amplo desfrute 
das riquezas criadas. 

Acreditamos firmemente que a viabi
lidade de um complexo industrial está 
condicionada à existência de um com
plexo agropecuário que lhe sirva de 
apoio. Eles se completam pela interco
municação de fatores vitais. Nesse par
ticular, o novo Estado do Rio de Janeiro 
oferece condições favoráveis para se 
transformar em poderoso mercado de 
produção e consumo. Desta forma, a 
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racionalização; a técnica, a pesquisa, o 
financiamento, a circulação, o armaze
namento e a distribuição de bens, além 
do desenvolvimento na qualidade de 
prestação de serviços,, terão posição prio
ritária assegurada na ação governa
mental. 

Concomitantemente, cuidaremos de 
implantar instrumentos aptos a assegu
rar à comunidade direitos de educação, 
saúde, conforto material e segurança, 
lançando as sementes de um mundo 
melhor. 

Nenhuma energia será poupada, ne
nhum sacrifício evitado, nenhuma bar
reira deixará de ser enfrentada. E assim 
não poderia deixar de ser, pois, em 
verdade, a pessoa humana, feita à ima
gem e semelhança de Deus, deve ser o 
centro das atenções daqueles a quem 
são confiados, eventualmente, a guarda 
e o aprimoramento dos bens da comu
nidade. Por esse motivo, desenv·olveremos 
uma obstinada procura de recursos que 
ensejem o desabrochamento da pessoa 
humana; o domínio da matéria liberan- · 
do os espirítos, ao invés de escravizá-los 
com·o o faria uma tecnologia sem alma. 

Não haverá em nosso Governo - nós 
o afirmamos enfaticamente - a menor 
transigência ante a corrupção, como, 
onde ou de que forma se apresente. Com 
ela seremos Inflexíveis, fiéis aos princí
pios da Revolução de 1964. 

Não será tolerada, também, a ação 
daqueles que Imaginam comprometer o 
esforço de cons·olldação das práticas de
mocráticas entre nós, Além da rotineira 
e ininterrupta vigilância, Iremos, opor
lhes a mais eficaz das armas: um Go
verno de trabalho intenso, honesto e 
Inovador, marcado pela persistência e 
dedicação. 

Saberemos aplicar de modo rigoroso e 
seletlvo os recursos públicos, deles pro
curando extrair o máximo de rendimento 
através do cuidadoso planejamento das 
despesas, de tal forma que os orçamen
tos anuais correspondam a um efet!vo 
plano de Governo, visando solucionar, de 
modo racional e prático, os problemas do 
Estado como um todo. 

E' desta forma que a atividade do Po
der Públlco enseja o levantamento da 
qualldade da vida social, emancipando
se os homens d·os imperativos da maté
ria. Subordinado o Interesse do Indivíduo 
à satisfação do bem comum, poderá a 
comunidade gozar a indispensável e res-

ponsá vel liberdade de expressão e inde
pendência, asseguradas as garantias do 
trabalho e da propriedade, bem como a 
participação cívica e a cultura do espí
rito. 

Para a consecução desses objetivos, 
torna-se indispensável a mobilização da 
consciência de todos os setores da cole
tividade deste Estado. 

Apelamos para que cada um se sensi
bilize e se transforme numa força cons
ciente de crença nos destinos deste Es
tado e desta Nação. Allás, não adm1timos 
seja possível obter sucesso, ainda que 
mais equillbrados venham a ser o pro
grama e a atividade governamentais, 
sem que deles participe o povo, objeto e 
destino de toda a ação do Poder Público. 
Impõe-se que todos compreendam que a 
luta deste país, neste momento, é a luta 
de todo um povo visando rapidamente a 
virar a página de sua história, procuran
do assegurar. para si e seus descenden
tes, melhores e ma1s justas condições de 
vida. A parcela do novo Estado do Rio 
nessa luta não é pequena e será irrecusá
vel. 

Estamos cientes de que nossa cami
nhada, na direção deste Estado, não se
rá despida de espinhos. Pelo contrário: 
será cheia de entraves a subjugar. Mas 
estamos dispostos a palmilhar a estrada, 
passo a passo, até atingir a meta final, 
sem esmorecer e, com todo entusiasmo. 

Iremos fraternalmente ao encontro de 
todos os homens de boa vontade, onde 
quer que estejam, nas fábricas ou nos 
campos; nos escritórios ou nos parla
mentos; nas repart'ições ou nos tribu
nais; nos jornais ou nas rádios e televi
sões; nos teatros ou nas praças de es
portes; nas igrejas e nas escolas. Iremos 
sem prevenções, sem preconceitos. 

Iremos dialogar, honesta e respeitosa
mente. Iremos incentivar a participação 
de todos no processo de desenvolvimen
to da região. Iremos lutar pela criação 
de um Estado onde reine a paz e a jus
tiça social. E, assim, tudo faremos para 
que, da c1dade do Rio de Janeiro, eterna 
capital cultural do pais, se irradie o dig
nificante exemplo de um Estado cujos 
habitantes efetivamente se dedicam à 
criação de um novo Brasil. 

Pregamos a unidade do pais. Unidade 
que não é de opiniões, de pensamento, 
Partidos ou crenças, mas a unidade de 
propósitos na efetiva solução dos pro
blemas nac1onais, sob a égide dos prin-
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clpals norteadores do pensamento brasi
leiro: a cordialidade e a Igualdade entre 
os homens. 

É necessârlo absorver a dinâmica do 
processo histórico que, desde 1964, nos 
conduz. Esse processo tem buscado, com 
coragem, construir um novo pais, jâ ten
do alcançado resultados marcantes. 

Sem haver atingido· a perfeição e ha
vendo mesmo distorções a serem corrigi
das, a Revolução de 1964 procura sempre, 
através de permanente auto-renovação, 
tornar realidade seus obj etlvos maiores: 
a consolidação de uma Pâtria livre, sobe
rana, rica e respeitada, onde viceje uma 
sociedade justa e pacífica, de uma Pâtria 
onde o voto esclarecido seja o fiel da 
balança entre os Partidos, dedicados es
tes a encontrar as fórmulas da reden
ção nacional. 

Para se chegar a esse desideratum, im
põe-se a educação do homem. É ele que 
tem a missão de preparar o Indivíduo 
para o conhedmento, de tal forma que 
se não dedique à sua simples acumula
ção, tornando a Instrução sem sentido, 
mas à escolha de um caminho que dê à 
vida o seu verdadeiro significado, indi
vidual e social. 

Excelências: 

Desejamos, finalmente, manifestar 
nosso apreço ao Governo federal, na pes
soa do eminente Presidente Ernesto Gel
sei e a todos os seus dignos ministros, 
pelo lrrestrlto apoio dispensado na atua
!idade e que esperamos, certamente, 
continuar a merecer. De uma forma es
pecial, desejamos realçar nesta oportu
nidade, nossa dívida de gratidão aos 
Exmos. Ministros da Justiça e do Pla
nejamento e da coordenação Geral que 
diretamente proporclonaram as condi
ções bâslcas para a exequibilidade da 
grande missão que nos foi confiada. 

Outrossim, desejo ressaltar a solicitu
de com que todos os órgãos do Governo 
federal e dos Estados da Guanabara e 
do Rio de Janeiro atenderam às neces
sidades de recursos humanos para com
posição dos nossos Grupos de Trabalho 
que se dedicaram de corpo e alma, com 
toda inteligência e sem desfalecimentos, 
com notãvel entusiasmo e segura efi
ciência, à criação da estrutura bâsica 
do Poder Executivo do novo Estado e dos 
princípios que deverão nortear sua ação. 
Contribuição sob todos os títulos mar
cante, quer pela simplicidade e objetlvi-

dade nas soluções, quer pela harmonia 
entre as vãrias atividades setorials. 

Excelentíssimas autoridades, Senhoras 
e Senhores: a presença de V. Ex.as é 
uma honra que multo nos desvanece. E 
é também um estímulo de solidariedade 
para o bom cumprimento da missão que 
nos foi confiada: estejam certos de que 
àconfiança e à esperança em nós depo

sitadas responderemos com um governo 
de trabalho e de trabalho duro. A ele 
não faltarã a autoridade imprescindível 
ao cumprimento de seu compromisso 
fundamental: o desenvolvimento inte
gral e humanista do Estado do Rio de 
Janeiro." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 104, de 1975, do sr. 
Senador Vasconcelos Torres, solici
tando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso do Ex.mo 
ISr. Ministro da Justiça~ AramndO 
Falcão, por ocasião da posse do novo 
Governador do Estado do Rio de Ja- . 
neiro, em 15 de março de 1975. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. <Pausa.) 

Aprovado. 
Serã feita a transcrição solicitada. 

Discurso do Sr. Ministro da Justiça Arman
do Falcão, por ocasião da posse do novo 
governador do Estado do Rio de Janeiro, 

1 em 15 de março de 1975, que se publica 
nos termos do Requerimento n. 0 104/75, 
de autoria do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres. 
"Senhor Governador Faria Lima: Ca

be-me o dever legal de empossã-lo no 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. A 
pouc·os terã a Revolução de Março atri· 
buído missão de tanta responsabilidade 
e ao mesmo tempo de tão grande signifi
cação para a vida nacional. O fato de ter 
sido ela colocada nas mãos firmes e 
honradas de Vossa Excelência demons
tra o grau de confiança em que o tem o 
Presidente Ernesto Geisel. Vossa Exce
lência assume a tarefa de recompor a 
antiga província fluminense, projetan
do-a, em todos os sentidos, para uma 
nova era. Não são apenas os problemas 
- políticos, administrativos, sociais e 
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económicos - inerentes à reunião dos 
dois Estados, da Guanabara e do Rio de 
Janeiro, que Vossa Excelência deverâ 
enfrentar. Hã que considerar, também, 
os reflexos desse trabalho· no quadro ge-
ral da Federação. · -· 

Se ampliarmos os horizontes da anâ
l!se, veremos que a Revolução Brasileira 
é um processo de reforma e moderniza
ção da vida nacional que, sendo cons
tante, assumiu caráter definido a partir 
do fim da primeira guerra mundial. Nas 
areias de Copacabana a mocidade mili
tar, de maneira tão nítida, fez sentir a 
inconformidade do país com estilos polí
ticos e com uma estrutura social que se 
constituíram em óbice ao seu desenvol
vimento. 

Foi, no entanto, o Movimento de 31 de 
Março que deu àql.lele pllOcesso plena 
consciência de suas finalidades. Viu-se, 
então, que em mundo conturbado have
ria o Brasil de garantir-se um mínimo 
!ndispensâvel de segurança para alcan
çar o máximo de desenvolvimento. Como 
todo movimento de reforma, teria a Re
volução, necessariamente, de propor-se à 
correção de erros anteriores do processo 
político, deformad-o pela demagogia e por 
uma situação ec·onômlca que só podia 
conduzir à miséria para todos. E cum
pria-lhe afastar os obstâculos que, es
truturalmente, se opunham à escalada 
histórica a que o povo brasileiro- aspi
rava. 

A obra estâ sendo realizada, com per
tinácia e espírito de sistema, pelos Go
vernos revoluc!onâr!os. Castello Branco, 
Costa e S!lva, Méd!c! e Geisel são sím
bolos de uma continuidade fundamental, 
que não se abala nem se rompe na di
nâmica democrât!ca da rotatividade no 
Poder. Em conseqüência, o Brasil de hoje 
não é o de 19 anos atrâs; em nenhum 
sentido, nem no progresso, que alcançou 
a todas as suas regiões, nem na mentali· 
dade e na disposição de sua gente. 

Vivemos tempos novos. A incompetên· 
c!a, a improvisação e a irresponsab!l!da
de não mais podem prevalecer. No Go
verno somente hâ lugar para o técnico 
Idóneo e o homem público autêntico, 
procurando-se fazer valer, em proveito 
do país, a experiência adquirida e o co
nhecimento conquistado. 

Já conhece bem V·ossa Excelência os 
problemas da nova unidade federada e 
sabe, por exemplo, que urge mob!l!zar 
todos os recursos disponíveis para o 
combate frontal à criminalidade. As 

grande~ aglomerações urbanas, tanto 
quanto as pequenas cidades do Interior, 
as ruas e caminhos que c-ortam este Es
tado, devem ser lugares seguros e per
curso tranqüllo para todos os seus ha
bitantes. 

De outra parte, os dinheiros públicos 
terão de ser sempre aplicados, em todos 
os níveis de Governo, não apenas com 
elementar honradez, não podendo tam
bém ser desperdiçados no que não seja 
de proveito direto para o desenvolvimen
to e a qualidade da vida, ou malbarata
dos pelo descuido ou pela liberdade. 

Vossa Excelência, Senhor Governador, 
aqui exprimirá uma mentalidade inova
dora no trato da coisa pública. E' a pre
sença vigilante da Revoluçã-o, fato his
tórico consumato, vivo, forte e atuante, 
cujas conquistas são compromissos per
manentes e Irrecusáveis, no temp-o e no 
espaço, não importam as contingências 
ou as c-ondições. 

A missão que lhe foi atribuída pelo 
Presidente Ernesto Ge!sel, Senhor Gover
nador Faria Lima, seria d!fíc!l em quais
quer circunstâncias, pelos problemas 
mesmos que lhe são Inerentes. Tem 
V-ossa Excelência como encargos priori
tári-os, dentre outros, o da recuperação 
agrícola da prov!nc!a fluminense, at!vi
dade que jâ fez a sua grandeza e lhe 
deu prestígio no concerto das vozes na
clonais; e o de Implantar a Região Me
tr-opolitana do Rio de Janeiro estabele
cida na Lei Complementar n.0 20, área 
que cresceu, em muitos p-ontos, ao sabor 
de conveniências nem sempre aceitáveis, 
e que terá de ser ordenada para que 
adquira outra feição e se lhe elevem os 
índices de bem-estar social. Terâ Vossa 
Excelência oportunidade de fazer zonea
mento em escala estadual, contando com 
a colaboração dos especialistas que se
lec!one!. Precisa todo es.sle trabalho de 
contribuição do educador, do engenheir-o, 
do economista, do geógrafo, do ecologis
ta, do agrônomo e do sociólog-o, do juris
ta e d·o historiador. O político, o "técnico 
das Idéias gerais", terâ por Igual um 
extraordinário papel a desempenhar. Ele 
é Indispensável e hâ de ser rigorosamen
te responsável. 

o trabalho à frente, Senhor Governa
dor Faria Lima, é fascinante. O Pre
sidente Ernesto Ge!sel teve plena cons
ciência de suas obrigações para com as 
populações envolvidas quando o entregou 
a V·ossa Excelência. E pela minha voz 
deseja, no momento em que Vossa Exce-
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lência as assume, assegurar-lhe o seu 
inteiro apoio em todos os terrenos. 

Dirijo-me agora aos homens públicos 
do Estado do Rio de Janeiro. Fluminen
ses e cariocas vivem um momento deci
sivo. Pode-se fazer deste Estado um 
modelo para a Federação. Um modelo 
de autogoverno, um modelo politico e 
administrativo. Se assim se fizer, a velha 
província, em que hoje potencialidades 
dispersas novamente se reúnem, voltará 
a ter - e o Brasil precisa disso - uma 
influência que já foi relevante. Nada 
conseguiremos sem intenso trabalho e 
sem c·onsiderável dose de idealismo, de
sinteresse pessoal e grupal e fé nos re
sultados finais. Juntemos forças na im
portante jornada, que interessa a cario
cas e fluminenses em primeiro lugar, 
mas que é vital para o desenvolvimento 
político, social e econômico do pais. E 
imenso o desafio que a História vos co
loca sobre os ombros. O Brasil espera e 
está certo de que a resposta será da 
mesma grandeza e da mesma altitude. 

Senhor Governador Faria Lima: de
clarando-o empossado ,em nome do Go
verno da República, auguro a . Vossa 
Excelência, carioca de Vila Isabel e por 
isso mesmo também fluminense, uma 
administração feliz para o povo colocado 
sob os seus cuidados." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 4 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 115, de 1975, de 
autoria do Sr. Senador Nelson Car
neiro, solicitando o desarqulvamento 
do Projeto de Resolução n.o 61, de 
1S74. de autoria do Sr. Senador 
Guida Mondin e outros, que altera 
a composição de Classes da c.atego
rla funcional de Assistente de Ple
nários do Grupo-Ativldades de Apolo 
Legislativo de que trata a Resolução 
n.0 18, de 1973, e dá outras provi
dências. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
quelr.am permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. A matéria contlnu!llrá em 
sua tramitação normal. 

Esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia, concedo a palavra ao pri
meiro o~:ador inscrito, para esta oportu
nidade, o nobre Senador Henrique de La 
Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Sr. Presidente, Srs. Senadores e Srs. 
Deputados que aqui se encontram, tra
zendo-nos a lembrança da Casa que nos 
abrigou por vinte anos. ensinando-nos 
cada vez mais a ,amar o Brasil; dela nos 
recordamos, neste momento, com respei
to e admiração. E aos profissionais da 
imprensa falada, escrita e televisada, a 
nossa homenagem, o nosso apreço. 

Todos temos em nossas vidas sonhos 
a concretizar. Entre eles um era o de
safio do nosso dia-a-dia político: o pri
vilégio de aqui nos encontrarmos na 
companhia de tão nobres colegas que 
chegaram, como nós, pela luta autên
tica do voto no confronto livre das ur
nas. 

Alc.ançamos a nos.sa meta sem ranco
res, encontrando na vivência fraterna 
dos companheiros o clima propício pa•ra 
o pelejar continuo a que nos impusemos. 
Encontramo-nos com velhos soldados da 
democracia em nossas hostes e fora de
las. Tantos, e são muitos. os já enve
lhecidos a serviço da Pátria. 

Saudamos a todos os que integram o 
Senado da República porque cada um 
simboliza a síntese das aspirações de 
centenas de milhares de representados 
e .até mesmo, alguns, de milhões de 
brasileiros. 

Reservou-nos assim a Providência a 
grata emoção de falar a Vossas Exce
lências como integrante desta alta Casa 
do Congresso brasileiro. 

Eleito Senador no pleito de 15 de no
vembro do ano passado, percebemos, na 
renovação das forças políticas do País, 
uma oportunidade excepcional para que 
a t Revolução fosse revitalizada frente a 
percalços surgidos e desafios a aceitar. 

Considerando-se o crescimento de ín
dice da representação popular do Movi
mento Democrático Brasileiro, estamos 
bem certo de que os ilustres Colegas da 
Oposição na Câmara e no Senado estarão 
unidos conosco, os mandatários eleitos 
pela ARENA, par.a o encaminhamento 
dos grandes temas nacionais. 

Somos uma democracia em aperfei
çoamento e, evidentemente, o êxito das 
medidas progressivas programadas pela 
Nação demandará também o nosso es
forço harmônlco. 

O momento histórico vivido pelo País 
mostra-nos as características cotidianas 
de uma potência continental que se quer 
agigantar. 
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Há, evidentemente, no quadro de pro
gramações do Governo, ,a revigoração 
profunda de uma Nação cuja realização 
propiciará destino mais fecundo para 
todos. Desde a instauração da ordem na
cional até aqui, quando se cumprir,am 
os mandatos dos .estadistas .. Castello 
Branco, Costa e Silva, Emílio Médicl e 
agora do Preslden te Ernesto Geisel\. pôs
se em vigor uma filosofia de traDalho 
que visaria à mudanç.a fundamental de 
nossos conceitos de governo. Porque, an
tes de mais nada, adotou-se a norma da 
lógica administrativa e da velocidade na 
programação. 

Sem omitirmos, por justiça, os v.alores 
humanos de passado recente que se des
tacaram pelo pioneirismo como estadis
tas, pois aí estão Getúlio Vargas e Jus
celino Kubitschek, exaltamos, na Revo
lução de 64, o mérito de redescobrir o 
Brasil, chamando sua.s áreas sonolentas 
à f.aixa dinâmica do País. 

A nossa História eJqJosta à curiosida
de do fllmador do fantástlc·o era, de 
certa forma, um enorme fabulário com 
molduras ficcionais. 

O Congresso Nacional - o Senado sob 
a presidência do preclaro Senador Ma
galhães Pinto, enquanto preside a Câ
mara o eminente Deputado Célio Borja 
- está adequado aos Imperativos da 
realidade nacional. Cremos, sem sombra 
de dúvida que, em face do produtivo re
lacionamento politiC·O entre o Legislativo 
e o Executivo, haverá o desejado desem
baraço nos planos de ação do regime 
revolucionário. 

Lembremo-nos de que esta Nação tem 
assistido atentamente às perigosas os
cilações políticas do teatro Internacional. 

A comunidade das nações colocou-se 
dramaticamente a reboque de crises qua
se Insuperáveis. 

Do problema do petróleo adveio a de
pressão econômlca alarmante, Incidindo, 
com graves danos, sobre o sistema mo
netário de nações superdesenvolvldas, 
sejam os Estados Unidos, sejam os países 
da Europa. 

E segue-se o frio prognóstico da FAO, 
que situa o mundo próximo à fronteira 
da fome. 

Sob o signo da Providência, e diante 
dos critérios lúcidos do Governo, o Bra
sil organiza-se gradualmente para resis
tir a impactos de ordem internacional. 

Temos ouvido notáveis discursos pro
feridos no Plenário dos nossos trabalhos. 

É a Oposição, simbolizada no MDB, criti
cando; é o Governo, pela voz da ARENA, 
em defesa permanente de suas atitudes 
politicas e econômicas. O tema central 
das falas oposicionistas é sem dúvida a 
ausência, no País, do estado de direito. 
Alega-se que a institucionalização demo
crática tem tardado e, se prometida, ain
da não foi cumprida. Ouvimos precisas 
respostas aos talentosos adversários po
líticos, através de pronunciamentos dos 
eminentes Senadores Petrônlo Portella, 
Jarbas IP!assarlnho, Eurico Rezende, José 
Sarney, Lulz Viana, Dlnarte Mariz e al
guns mais, destacando-se também pela 
importância do tema debatido o discurso 
sereno e Irrespondível do Senador Virgí
lio Távora que mostrou e demonstrou o 
acerto da politica econômica do Governo 
que apoiamos. 

Hoje, algo, também, desejamos dizer. 

Em nosso pronunciamento não enfo
caremos especificamente o que a Revolu
ção vem realizando no campo político, 
econômico e social. Sua ajuda assisten
cial à agricultura e à indústria foi e será 
objeto de análise profunda de nobres Se
nadores da nossa bancada.· Preferimos a 
crítica da sua conduta ética-humana. 
Não Iremos sustentar a inexistência de 
algumas incompreensões no seu trans
curso de onze anos. O nosso depoimento 
é categórico num particular: essa forma 
de proceder nunca mereceu nem merece 
aprovação de seus responsáveis maiores. 
Muito pelo contrário, dos quatro Presi
dentes, a repulsa a tais atitudes foi e é 
uma constante e uma norma. 

Na coluna do Castello, nunca dema
siadamente louvada pelo seu excelente 
conteúdo profissional, lemos em data 
recente: "os êxitos da repressão são no
tórios e evidentes e a agitação subversiva 
no País é hoje apenas residual: as For
ças Armadas alcançaram o seu objetivo 
e o nível de ordem no País é hoje dos 
melhores, o que não significa tenha sido 
suprimida pelas razões acima apontadas 
toda e qualquer ameaça". E louve-se a 
sinceridade do Presidente Geisel que, sem 
subterfúgios, revelou à Nação a existên
cia de guerrilhas rurais combatidas pelas 
Forças Armadas. 

A Revolução se autOllmita, Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, e estabelece o 
prazo da sua duração face a fatores 
Importantes e complexos. Todo movi
mento revolucionário, a História nos nar
ra, repele tutores. Eles são dirigidos por 
sistemas que se compactuam com as di-

i 
1 
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retrlzes a que se propõem. E quando 
sanada as suas motivações, a normaliza
ção Institucional vai-se pressentindo com 
o retomo ao leito legal. A Revolução bra
sileira ainda nã..o exauriu todas as metas 
a que velo. Ela, rasgando novos horizon
tes na concepção da realidade brasileira, 
permitiu uma dimensão bem mais ampla 
no significado da nossa grandeza. 

Toda revolução, bem o sabemos, é a 
rutura da ordem legal. O restabelecimen
to do Império da lei, após a eclosão re
volucionária, tem que ser lento e seguro. 

Lento, de vez que ela eclode quando 
aqueles que a comandam e os que a 
apóiam convencidos estão do total desa
certo do governo que depõem, pelo que 
a desinstltuclonallzação é uma constan
te sua. 

Assim o foi em 1964. Eram tantos, entre 
velhos e jovens, mulheres e homens, pa
dres e freiras, que clamavam pela der
rocada do governo de então, que as For
ças Armadas, depondo-.o, interpretaram 
fidedignamente a vontade de substancial 
parcela do povo. 

E o que pretendia e pretende ainda o 
sistema r.evolucionário que nos dirige? 
A correção dos fatores que originaram 
aquele descontentamento generalizado é 
a resposta. 

Mas hão de por certo nos indagar: os 
governantes da nossa última década têm 
procurado atingir esse desiderato, ou 
seja, o cumprimento ideológico da Re
volução? 

Respondemos, sem receio, que sim. Sa
bemos que a redemocratlzação almejada 
caminha pari passu com o fator segu
rança, para que não se corra o risco da 
prejudlclalldade no esquema da sua es
pecífica .execução. 

Qualquer gesto precipitado pode ser 
fatal para o seu objetlvo, se ele for pra
ticado fora do ritmo do esquema pre
visto. 

E quantos não torcem pelo tropeço 
mortal? É isso, exatamente isso, que não 
pode nem deve ocorrer: seria o retroces
so que nos levaria à escuridão da violên
cia e ao trovejar da prepotência. Mas 
volvemos ao passado, e é exatamente 
quando, erecto, tranqüilo e nobre, reve
mos o Presidente Castello Branco. Ele 
está no Plenário da Câmara dos Depu
tados para o seu compromisso de posse. 
E foi quando proclamou: a Revolução 
que encarno foi deflagrada para garantir 
o funcionamento livre do Congresso Na-

clonai, periclitante nos últimos dias que 
a antecederam. Afirmava assim, aquele 
grande brasileiro que no ideário da Re
volução encontrava-se de forma especí
fica o resguardo do Poder Legislativo. 

E, logo após, visitava Sua Excelência 
o Supremo Tribunal Federal, reveren
ciando a Catedral do Direito, homena
geando os seus componentes e enalte
cendo a sua História de fidelidade à lei. 
Eis quando pronunciou a frase histórica: 
"Não há Min1stro revolucionário mas, 
sim, leis revolucionárias." Estava defi
nida a posição Ideológica do .seu Go
verno perante os dois Poderes da Repú
blica. 

O Presidente Castello Branco honrou 
os compromissos solenemente assumidos. 

Não foi apenas o seu governo, em seu 
todo, que lutou pela palavra empenhada. 
Foi ele, o próprio Presidente, que se en
tregou por completo, de corpo e alma, na 
busca permanente da harmonia entre os 
Poderes. · 

O Sr. Leite Chaves - Senador Henri
que de La Rocque, permite V. Ex." um 
aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Oom multo prazer. 

O Sr. Leite Chaves - Estamos ouvindo 
o seu discurso com multa atenção. É uma 
peça muito educada, parece-me que 
muito ao molde de V. Ex." Entretanto, 
Senador, gostaríamos que V. Ex." aten
tasse para um particular. O nosso caso, 
por exemplo: não somos oriundos da 
vida pública; saímos do meio do povo. 
Deixamos de ser advogado para sermos 
repre$entante de um Estado, nesta Casa. 
Durante a campanha, a linguagem que 
o Partido de V. Ex." usou 1oi esta, de 
louvação. Nós aceitamos essa louvação, 
inclusive, incontida. Mas hoje, que temos 
interesse em que a própria ARENA 
dispute c·onosco os anseios e a prefe
rência popular, peço-lhe que use outra 
linguagem. Está havendo excesso de 
loas: que a História guarde o Marechal 
Castello Branco, o Marechal Costa e 
Silva. Mas a realidade de hoje é a se
guinte: o homem do campo nunca esteve 
tão desamparado quanto agora. No meu 
Estado .existe, inclusive uma coisa que 
acusa este governo de uma maneira vio
lenta: é o bóia-fria.., um atentado à dig
nidade humana. O próprio AI-5 diz 
que a Revolução foi feita para preservar 
a dignidade humana e V. Ex." haverá 
de ver, e pode ver que no meu Estado, um 
dos mais ricos do País, é esta a deplorá-
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vel situação em que se encontra esse 
homem, o bóia-fria. O estudante, Exce
lência, está lutando por liberdade, o ope
rário não tem bom salário, não há preço 
para a produção agrícola. No.meu Esta
do, não há preço conveniente para a soja, 
para .o milho,' para o arroz, para o'' feijão. 
Os próprios advogados, hoje, como anun
ciam no Pais, estão sendo presos e en
capuçados. Então, a realidade é esta, di
ferente dessa louvação. 

O Sr. Evandro Carreira- Muito bem! 
O Sr. Leite Chaves - Então, Excelên

cia, gostaríamos que a ARENA, como 
partido que deve ser, e é, dispute conosco 
as preferências, fale de realidade, e não 
de sonhos nem de História. A realidade 
do Brasil é outra, Excelência. Muito 
obrigado. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Nobre Senador, V. Ex.a traz, por certo, 
ainda, o entusiasmo da campanha da 
qual se saiu tão brilhantemente. 

Dissemos, de início, que estávamos pro
curando depor para a História. Pediría
mos a V. Ex.a que atentasse um pouco 
mais para a continuação do nosso dis
curso, onde procuraremos demonstrar 
que o Presidente Castello Branco, assu
m1ndo a Presidência da República, deu 
o que qualquer um dos mais dignos ho
mens de Estado poderia dar em benefí
cio do seu povo e da sua Pátria. 

V. Ex.a tem uma posição ideológica e 
política contrária à que defendemos. 
Participamos da Revolução, assistimos a 
vários de seus lances e pedimos licença 
a este Senado para declarar que, especi
ficamente, não iríamos defender o Go
verno no que diz respeito a sua política 
económica e social. Dissemos-lhe que 
prestaríamos um depoimento sobre a 
conduta da Revolução na sua parte ética 
e humana, e é justamente para esta 
parte que solicitamos ao Vibrante advo
gado, hoje nobre Senador pelo Paraná, 
que nos escute para, no fim, aparteando 
após as nossas declarações, em seu con
teúdo maior, possa delas divergir com 
mais segurança. É o que solicitamos do 
nobre colega. 

O Sr. Leite Chaves - Peço desculpas, 
mas pediria licença apenas para obser
var que V. Ex." nos colocou em pontos 
ideológicos diferentes. Não sei a que 
Ideologia V. Ex." se refere. Quero dizer 
o seguinte, nobre senador: quando re
solvemos participar da própria campanha 
política, procuramos ajudar também ao 

País porque, participando, mesmo como 
Oposição, estamos dando ao Governo 
condições de fazer alguma coisa de con
creto. Não concordamos com o exagero 
do elogio, que não constrói coisa alguma. 
Queremos voltar para a realidade palpá
vel que nos está agredindo. De forma 
que aprecio o discurso de V. Ex.6 , e se 
ouse! apartear foi porque não neguei 
aparte a ninguém e creio que, no Ins
tante em que não tivermos diálogo, não 
encontraremos mais sentido para esta 
Casa. Muito obrigado. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Somos muito gratos pela honra de dia
logar com V. Ex.8 • Mas voltamos à pri
meira página do nosso discurso, onde 
está dito: 

"Alcançamos a nossa meta sem ran
cores, encontrando na vivência fra
terna dos companheiros o clima pro
pício para o pelejar continuo que 
nos impusemos. Encontramo-nos 
com velhos soldados da democracia 
em nossas hostes e fora delas." 

É uma referência expressa, categórica, 
de que nós, da ARENA, reconhecemos o 
patriotismo e a bravura cívica de 
V. Ex.aa, também. Pedimos permissão 
para continuar. 

Nesta oportunidade sem jamais descer 
de sua condição · presidencial dialogou 
com parlamentares, os seus contatos co
nosco eram quase permanentes, e até 
visitas pessoais fazia a alguns de nós, 
tudo com um único objet1vo: a norma
llzação democrática do País. Mas não 
era fácil a sua missão. As feridas san
gravam e algumas delas jamais cicatri
zaram. 

Os tropeços iam surgindo e ele pes
soalmente os dlrlmla, procurando dar
lhes imediata solução. 

Passamos a narrar alguns fatos, para 
que os Srs. Senadores conheçam a ex
tensão de seus esforços em busca da paz 
política e social. Eles documentam para 
a Hlstór'la que ele não era um homem 
odiento, vingativo e frio perante os pro
blemas alheios, traços que os seus de
tratares procuram fixar como marcan
tes de sua personalidade. 

Ordem superior determinara que as 
famílias dos parlamentares cassados de
socupassem as suas moradias no prazo 
de trinta dias. Recebemos então vários 
apelos para - na seqüêncla da missão 
que nos Impusemos, de amparar, dentro 
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da Lei e com um total respeito à. Revo
lução, os ex-parlamentares cassados e 
suas famílias - evitar a concretização 
daquela ordem. Solicitamos, através de 
seu ajudante-de-ordem ao Comandante 
Júlio Pessoa, uma audiência e de logo 
nos foi marcada. Explicamos a Sua Ex
celência o objetivo da nossa presença. 
Enfatizamos as dificuldades que surgi
riam com as mudanças de tais fammas, 
cujos chefes encontravam-se presos, exi
lados ou foragidos. Procuramos argu
mentar juridicamente, com a vigência 
contratual que lhes socorria. Ele ouviu
nos e, mesmo não recebendo como pro
cedente o nosso argumento da locação, 
respondeu categórico: Vá, Deputado, a 
sua exposição convenceu-nos. Ninguém 
deixará o seu lar por Imposição revolu
cionária. E assim fo'i. 

E, se V. Ex.a desejar - novo que é 
nesta Capital - a comprovação da mi
nma assertiva, encontrará ex-colegas 
seus, inifinidades deles, mantidos em 
seus apartamentos, trabalhando, hones
tamente, para manter suas famílias. 

Eis, Srs. Senadores, um Chefe de Es
tado, Comandante supremo de uma re
volução vitoriosa, humanizando-se pe
rante dificuldades alheias e decidindo a 
favor daquelas famílias desesperadas que 
lhe batiam à porta por intermédio de 
quem ora vos fala. Que exemplo maior 
poderia dar Sua Excelência de sua hu
manização e da grandeza da sua alma? 

Esta uma passagem de sua conduta, 
uma página de sua vida, a que assist'i
mos e cujo relato espero se some a fatos 
tais que permitam a construção do pe
destal da sua personalidade, tantas vezes 
mal interpretada por julgamentos apres
sados e injustos. 

O seu Governo foi indiscutivelmente 
de defesa da Revolução que ele encar
nava. Esta não poderia, e não pode, fi
car Inerme quando pretendiam desmo
ralizá-la e, mais do que isso, se exibiam 
em desafios contínuos, numa contesta
ção de violência e de sangue. 

Srs. Senadores, estou falando sobre o 
passado. 

A revolução tem exercido o direito de 
legitima defesa quando se depara com 
seqüestros, mortes e provocações varia
das. 

Nenhum dos seus defensores jamais 
advogou, nem advogará por certo, que 
se faça tábua rasa dos direitos indivi-

duais, que não são conquistas de uma 
geração, mas de tantas outras que tom
baram em busca de consagração de tais 
princípios. 

A Revolução tem o direito e o dever 
de se defender. Defender o Estado que 
ela encarna e defender o povo que ela 
governa. 

Lembramo-nos bem, e ainda convém 
relatar, que certo dia, em visita ao ínte
gro Ministro Alvaro Ribeiro da Costa, 

. então presidindo o Supremo· Tribunal 
Federal, ouvimos em seu honrado lar a 
seguinte narrativa: o advogado Sobral 
Pinto, d'izia-nos sua Excelência, tele
fonou-me ontem ao fim do dia, comu
nicando que o alvará de soltura expedido 
a favor de Miguel Arrais ainda não fora 
cumprido. A autoridade custodiante não 
o soltara. Liguei para o Presidente Cas
tello Branco, prosseguia o Ministro Ri
beiro da Costa, e relatei-lhe o fato. Sua 
Excelência, o Presidente, solicitou-me 
trinta minutos para uma resposta sobre 
assunto tão importante. E assim ocorreu. 
Do Presidente da República recebi a 
comunicação de que as autoridades mi
litares informavam que Miguel Arrais 
não estava preso pelos fatos objeto do 
habeas corpus concedido. Respondi ao 
Presidente, continuava Ribeiro da Costa, 
a relatar-nos, já em um apelo veemen
te, para que ordenasse a soltura do pa
ciente e que, após essa medida, se outras 
razões houvesse para sua detenção, que 
ela então fosse executada. O Presidente 
respondeu Imediatamente; determina
rei a soltura de Miguel Arrais. O Supre
mo Tribunal Federal pode ter certeza 
de que as suas decisões em meu Gover
no não serão desrespeitadas. E foi o que 
ocorreu. · 

Esse o homem que alguns querem e 
Insistem que passe à B'lstória como um 
ditador. Não, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, o que ele não permitiu, e os seus 
sucessores também, é que se repetisse 
no Brasil a tragédia de 1935, quando, 
dormindo, militares foram assassinados; 
e que outros quartéis fossem bombar
deados como o foi o da Praia Vermelha 
na luta que se tomou necessária para 
que a traição não vingasse e os extre
mistas se vitoriassem. 

Bem sabemos que nesta Casa só ha
bitam aqueles que a amam, integrando 
um Poder da República que, tendo Deus 
para protegê-la, jamais será palco de 
atrocidades tais. 
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E como procedeu a Revolução com o 
Parlamento nos primeiros dias da sua 
eclosão? De forma correta. 

Era Comandante das tropas sediadas 
no Planalto o General Souza Aguiar. Lo
go no segundo dia de sua eclosão era 
detido um representante do povo. Tive
mos a missão de procurar o General 
Comandante. Fizemo-lo sabendo que era 
árdua a tarefa a cumprir. Sua Excelên
cia recebeu-nos de lnic'lo com reserva, 
achando estranho que uma Revolução 
vitoriosa devesse prestar contas sobre o. 
porquê de suas primeiras atitudes. Fize
mos ver a S. Ex.a o quão penoso era o 
nosso trabalho. Dialogamos e de logo 
vislumbramos naquele virU general uma 
extroversão sincera e nunca uma arro
gância mesquinha. Voltamos constan
te à sua presença todas as vezes que 
ex-colegas eram detidos. Tornamo-nos 
amlg·os. E foi nesse contato que t:lvemos 
a ventura de conhecer um dos mais cor
retos e mais dignos oficiais superiores 
do Exército bras1le1ro. Da Embaixada da 
Iugoslávia, com seu expresso consenti
mento, após as devidas buscas no servi
ço de segurança, retiramos um sem
número de ex-parlamentares que, incor
porados à coletivldade, vivem hoje, 
mercê do seu trabalho, felizes e realiza
d,os. Não citamos seus nomes porque 
tantos deles, totalmente afastados da 
política, não gostariam dessa nominação 
que lhes traria certamente a melancól1ca 
recordação de tantos instantes difíceis e 
trágicos. 

Tudo fizemos com conhecimento pleno 
da Revolução, porque era preciso que ela 
marcasse também a sua posição com 
gestos de s·olldariedade humana indis
pensáveis em toda e qualquer coletivi
dade. 

E, aqui, cabe-nos relatar também que 
em determinado d1a fomos notificados, 
pelo Presidente da Câmara dos Depu
tados, que caro amigo nosso, deputado 
atuante, então Integrante das hostes do 
:Partido Trabalhista Brasileiro, havia si
do detido no Rio Grande do Sul. Parti
mos lncontlnentl para o Palácio do Pla
nalto. Anunciamo-nos. Alguém, com a 
maior cortes1a, com a maior atenção nos 
ouviu. Indagou do nome do parlamentar. 
Indagou se a Câmara tinha notícia da 
motivação de sua detenção. Responde
mos que a Presidência soubera que em 
sua residência haviam sido encontradas 
armas de uso privativo do Exército. E 
esse general disse-nos: "Conheço o 

Deputado detido. Pertence às fileiras do 
Partido Trabalhista Brasileiro. Mas, de
terminarei sua soltura, Imediatamente 
porque sei que não praticará nenhum 
ato contra a Pátria e contra o Estado do 
Rio Grande do Sul." 

Esse nobre Deputado não teve a sua 
carreira tisnada com essa detenção. Na
quele momento cumpria um mandato 
Iniciado em 1962. Reelegeu-se em 1966, 
reelegeu-se em 1970 e reelegeu-se em 
1974, para continuar Integrando o Mo
vimento Democrático BrasUelro, traba-. 
lhando com o entusiasmo que sempre 
teve e tem pelos interesses maloes do 
Estado do Rio Grande do Sul, que re
presenta na Câmara dos Deputados. 

Cabe-nos, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, e de forma um pouco mais emo
cl·onante, um pequeno histórico da de
tenção de ex-colega nosso, representante 
como nós outros do Estado do Maranhão. 
Referimo-nos ao ex-Deputado Neiva Mo
l1e1ra. Preso o nosso companheiro de ban
cada- integrávamos as hostes do Par
tido Social Progressista - de logo, preo
cupamo-nos com a sua situação. Fomos 
ao General Souza Aguiar e ele disse-nos 
que poderíamos ficar absolutamente 
tranqüllos, porque não só a·sua detenção 
em Brasília não seria prolongada, mas 
que a sua família nada tinha a recear 
quanto a sua Integridade física. Fizemos 
então um relatório a sua senhora, D. 
Naná, do que havíamos ouvido do Ge
neral Comandante das tropas de Brasí
lia e recebíamos do ex-Deputado Ne'lva 
Moreira uma carta, de amigo para ami
go, em que ele dizia: "As informações 
que lhe foram prestadas pelo General 
Souza Aguiar correspondem à verdade. 
Tenho tido um ótimo tratamento por 
parte de todas as autoridades militares. 
Fique tranqüilo que nada m·e tem. acon
tecido de maior." 

O ex-Deputado Neiva More'ira em se
guida é transferido para depor no então 
Estado da Guanabara. I!: recolhido à 
Fortaleza de São João. Demandamos ao 
Estado-Maior de Artilharia-de-Costa, 
sediado no Forte de Copp.cabana, e lá 
encontramos um m111tar de escol, o Ge
neral.Morals de Barros que, fldalgamen
te acolheu-nos, reconhecendo que ali 
tepresentávamos um Poder da Repúbl1-
ca. E, depois de mostrar-nos o IPM a 
que respondlfl. o ex-Deputado, autorizou
nos a vls'ltar o ex-companheiro. Fomos 
à fortaleza e lá o encontramos em com
panhia de duas figuras conhecidas na-
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clonalmente na área politica. Confiden
ciamos ao ex-Deputado Neiva Moreira 
que sentíamos que ele seria solto no dia 
seguinte. Discutimos o destino que ele 
deveria seguir e ele preferiu o exterior, 
num ato de opção. Dizia-nos ele, naque
le momento, que sendo um ex-Parla
mentar marcado pela Revolução, qual
quer coisa que ocorresse no Território 
Nacional lhe poderia ser debitRdo, e por 
Isso preferia seguir para o Uruguai, onde 
se encontra até hoje. 

E mais, Srs. Senadores, era tal o es
crúpulo do Presidente Castello Branco 
em não permitir a violência, que no IPM 
feito acerca da Rádio Nacional de Bra
sília - IPM constante de vários volumes 
- e os folheei todos - nele estava en
volvida a figura respeitável de Dom José 
Newton, que houvera falado na véspera 
da Revolução naquela emissora. É cha
mado à Presidência da República o Dr. 
Pedro Aleixo, Líder do Governo, e recebe 
uma determinação fria do Presidente da 
República para que não permita que 
Dom Newton sofra um arranhão em sua 
liberdade, em tudo o que dissesse res
pe'ito à sua segurança pessoal e sacer
dotal. Dr. Pedro Aleixo convoca-nos Ime
diatamente para a tarefa do exame do 
processo e das providências a serem ado
tadas com assistência do honrado Pro
curador-Geral do Distrito Federal, Pro
fessor Guimarães Lima, Sua Excelência 
Reverendíssima foi, na conformidade 
dos desejos do Presidente da República 
Castello Branco, excluído da denúncia 
então apresentada naquele volumoso in
quérito policial militar. 

E mais: ex-colega nosso foi Intimado 
para depor em Inquérito Policial Militar. 
A data marcada procurou-nos o ex-par
lamentar e, categoricamente, confiden
ciou-nos que, escudado na Constituição, 
só depois na Câmara e em noss<> gabi
nete de Secretário dela. No dia fixado, 
recebemos do Presidente do Inquérito a 
indagação porquê de não comparecer 
o intimado ao Batalhão de Guarda. Dis
semos-lhe da sua posição e ele declarou
nos que o aguardaria até às d·oze horas. 
Em frente à nossa mesa de trabalho, 
sentado desde às 10 horas da manhã, 
estava o Indiciado na disposição que pre
estabelecera. Ao receber o último tele
fonema da autoridade processante, 
consultando a nossa consciência, parti
mos para o diálogo com o Comandante 
do Batalhão de Guarda. Não o encon
tramos de logo, e a oficialidade convi
dou-nos para que almoçássemos no cas-

sino em que faziam as refeições, o que 
de pronto aceitamos. Aguardamos ln
quieto a hora da chegada de quem pro
curávamos. E assim !o!. Dlortgimo-nos 
ao brilhante coronP.l, hoje, para honra 
do Exército, um dos seus generais. Nar
ramos-lhe os fatos e rogamos-lhe a sua 
compreensão. Enfocamos que acima da 
pessoa do Deputado estava o poder que 
ele representava. E aquele fidalgo e 
honrado coronel, após algumas confe· 
rências, dizia-nos que o assunto estava 
encerrado e que voltássemos para a Câ
mara em que funcionávamos sem temer 
nenhuma represália do Batalhão que 
ele comandava. 

Ora, Srs. Senadores, onde o poder des
pótico apregoado do homem de farda? 
Mas Castello Branco morre tão tragica
mente, deixando o seu Governo mal jul· 
gado por certas áreas da opinião nacio
nal. É nosso dever, pois, assentar na 
História a realidade do seu extraordi
nário Governo, enaltecendo-lhe as auall

. dades pessoais e contando o milumo do 
que foi a sua ação e a sua obra em favor 
da Pátria que ele tanto amou. Este o Go
verno Castello Branco que conhecemos e 
de que privamos, sempre assessorado de 
forma extraordinária e segura pelo Che
fe da sua Casa Civil, hoje hOnrando o 
Senado da República, o Senador Luiz 
VIana, pelo Chefe da Casa Militar, Ge
neral Ernesto Geisel, e pelo Chefe do 
Serviço Nacional de Informações, Ge
neral Golbery do Couto e Silva. 

Segue-se-lhe a gestão Costa e Silva. 
Outro estilo, outro temperamento, ou
tra ação. Procurou honrar o cargo que 
lhe confiaram. Teve um governo difí
cil. O caso Márcio Alves, gerador do 
AI-5, e uma série de obstáculos, cada 
qual mais complexo. Mas nunca guer
reou o Poder que Integramos. Dele, co
mo simbolo da sua alma democrática, 
relatamos depoimento - altamente 
Ilustrativo do honrado Professor Pedro 
Aleixo. 

Em visita que lhe fizemos contava
nos o bondoso e saudoso mestre: esta
va participando de um coquetel no Clu
be das Forças Armadas, quando o Pre
sidente, após longa conversa com um 
dos seus Ministros militares, chamou
me e pediu-me que sentasse ao seu la
do. Falava-me com o maior entusias
m·o do estudo profundo que estava fa
zendo do texto da carta constitucional 
que ele pretendia oferecer à Nação e 
sobre a reabertura do Congresso Na-
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clonai, o que faria sem delongas. Tudo 
era dito, contava-nos o mestre ilustre, 
em um misto de preocupação e ânsia, 
notando-se um grande cansaço que se 
retratava na sua face tensa. Dias após 
soube que viajava o Presidente para o 
Rio. E justamente Pela forma ·fraternal 
com que me tratara fui ao aeroporto 
militar para dele despedir-me. Qual não 
é a minha surpresa quando vej.o o au
tomóvel presidencial parar junto à ae
Nnave e dele saltar o General Costa e 
S!lva que, ao ver-me, segura por minu
tos a minha mão, não desejando que a 
retire da sua, sem conseguir pr.oferir 
uma única palavra. Percebi lágrimas 
que rolavam dos seus olhos cansados. E 
c·ontinuou o mestre Pedro Aleixo: aliei 
ns dois encontros. Ele ali por cert:J se 
recordava, sem poder fazer qualquer re
ferência, da l.onga conversa que tivera 
comig·o no Clube das Forças Armadas. 

Este fato, rigorosamente verdadeiro e 
histórico, na esteira de passagem d-o dis
curso do eminente Senador Jarbas Pas
sarinho, mostra quanto sofreu o Presi
dente falecido por não ter podido assis
tir à reabertura do Congresso cujo re
cesso, por ironia do destino, decretara. 
E nã·o pudera, também, ver chegar ao 
fim o texto c·onstitucional com que so
nhara. 

Morto o Presidente, é seu substituto 
o General Emílio Médici. Dele só sau
dr.tdes e uma lembrança imorredoura 
tem o P·OVO bras!leiro. Argumenta-se 
que go-vernou sem o devidG respaldo 
c·::mgressioual. O seu temperamentG por 
certo não lhe fac!lltava essa comun1ca
b1lldade parlamentar, tão do agrado de 
Castello Branc·o. Mas indagamos: faz 
mau g.overno quem sai consagrado pela 
opinião pública? Quem pode negar que 
o Presidente Médici, ao terminar o seu 
perí.:ldo presidencial, deixou a sua ima
gem na maioria compacta dos lares 
bras!leiros, entre querid·o e festejado e 
até mesmo amado do seu povo? Nin
guém, de boa-fé, pode negá-lo. Deu de 
si tudo que estava ao seu alcance e den
tro de suas forças para que o desempe
nho de seu mandato fosse marcante
mente popular. A sua caneta presiden
cial esteve quase sempre extraviada 
quando tinha que apGr a sua assinatura 
no que concerne às implicações do AI-5 
A Transamazônica, a obra gigantesca 
de integração nacional, é no presente e 
há de ser ainda mais no futuro um tes
temunho vivo de um verdadeiro homem 
de Estado. Se hoje ela encontra con-

testadores, no porvir essa negação de
saparecerá face ao sentido indiscutível 
de integração nacional que lhe destina 
a História. Ela é, sem dúvida, o obstá
cu1o maior à cobiça internacional, que 
sempre vislumbrou na Amazônia a rea
lização de grandes esquemas contrários 
à nossa soberania. CGntinuou e termi
nou o governo Médlci as obras do seu 
antecessor destacando-se, entre tantos, 
a monumental ponte Rio-Niterói. E o 
homem foi sem dúvida a meta primor
dial e prioritária das suas preocupações 
e da ação do seu Governo. Falar do Go
verno Médici é premiar o povo com a 
recordação de um Presidente a quem 
ele passou a querer bem, o bem que se 
destina aos bons, aos honestos e aos 
pur.os de coração. O amparo aos brasi
leir-os das cidades e dos campos, pobres, 
ricos, velhos e jovens, foi uma constante 
em seu Governo. 

E hoje, por sua escolha sábia, nos go
verna a figura por tantos títulos respei
tada do Presidente Ernesto Geisel. Pre
parado como poucos, o seu Governo 
está com a autoridade moral e politica 
que ele soube c·onstruir. Fora de dúvida, 
a sua ação tem permitido a distensão 
necessária para a rec-onquista do Estado 
de Direito pelo Pais almejado. Permitiu 
que o pleito de 15 de novembro se rea
lizasse sem a menor coação, e quando os 
pescadores de águas turvas se agrupa
ram para esquemas antidemocráticos 
surge o Presidente, Comandante Supre
mo das Forças Armadas, e diz em sín
tese que nã.o há como nem por que des
respeitar a vontade do povo. 

A ARENA que se reequipasse e lu
tasse para recuperar a área eleitoral 
que perdera. Ninguém diria melhor, 
ninguém sentenciaria com mais preci
são. Esta a amostragem mais viva, mais 
palpável, mais objetlva, de que o Presi
dente Geisel deseja caminhar, lenta
mente mas de f•orma segura, para o Es
tado de Direito. Sentimos a liberdade 
que temos, a de sustentar as nossas 
idéias e debater as nossas dúvidas quan
do as nossas manifestações são publici
tadas pela imprensa nacional. Não há 
como se lhe negar a sinceridade de pro
pósito. Ainda o Jornal do Brasil, de 23 
de março, publicava entrevista, que 
reputamos da maior importância, do 
Líder do MDB, o destemido e brilhante 
Senador Franco Montoro, na qual está 
dito, na qual está proclamado, que vá
rios passos já foram dados pelo Governo 
em sua caminhada para a abertura po-
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lltlca, todos eles multo significativos. 
Pela Importância do pronunciamento, 
ele Integra o nosso discurso para que 
aqueles que não tenham lido o grande 
órgão de Imprensa que o publicou dele 
tomem agora conhecimento: 

"MONTORO CULPA ESQUERDA 
E DIREITA 
SãD Paulo - "A grande barreira 
que o Brasil encontra hoje para 
entrar no regime democrático são 
os radicais de esquerda e de direita, 
que se ajudam reciprocamente. A 
cada provocação da esquerda cor
responde uma reação da direita e 
vlce-versa. O fortalecimento desses 
movimentos extremos pelo sistema 
de auxilio mútuo não constitui uma 
ameaça apenas ao povo, mas ao 
próprio Presidente da República." 
A análise é do líder da Oposição no 
Senado, Sr. Franco Montoro (MDB
SP), que luta agora para que o Go
verno Federal dê seu quarto passo 
de abertura politica, ou a retomada 
do estado de direito: "Queremos a 
superação do regime de exceção da 
vida pública brasileira e a passa
gem para o estado de normalidade 
lnstl tuclonal." 
A Lenta Caminhada 
O Senador enumerou os passos já 
dados pelo Governo em sua cami
nhada para a abertura política, 
passos lentos mas multo significa
tivos. 
Em primeiro citamos o seu reco
nhecimento do resultado das elei
ções diretas de 15 de novembro úl
timo; depois a eliminação da cen
sura em grandes órgãos da impren
sa brasileira e, finalmente, o diá
logo aberto verificado hoje entre 
Governo e Parlamento e entre a 
Oposição e a Situação Podemos afir
mar que o Congresso voltou a seus 
grandes dias de debates abertos e 
especialmente francos". 

- Um dos mais Importantes frutos 
que a eleição de 15 de novembro 
!lelxou - disse o Senador - foi o 
sistema de revezamento que daqui 
para a frente ocorrerá no Governo. 
O voto popular fortaleceu a Oposi
ção e destruiu a ameaça da exis
tência no país do Partido único. 
Deu-se uma transformação radical 
em nossa vida públlca, pois passa-

mos do modelo mexicano ao modelo 
Inglês. No primeiro há um Partido 
único, o PRIN (Partido Revolucio
nário Institucional), uma falsa de
mocracia. Já no modelo inglês, há 
uma segurança, determinada pelo 
revezamento no poder dos Partidos 
Conservador e Trabalhista". 
ResponsabiHdade Maior 
Para o Sr. Franco Montoro essa 
troca temporária; de poder toma 
superior a responsabilidade critica 
e a objetivldade do Governo. 
- Por isso - disse - terá que se 
pensar bastante antes .de qualquer 
crítica, pois os pontos que denun
ciarmos hoje teremos que executar 
amanhã. Será um jogo multo cau
teloso e honesto. Essa é a razão pe
la qual a.tualmente não aceitamos a 
participação no Governo. A ARENA 
trabalha e nós flsca.llza.mos. No pró
ximo Governo nós trabalhamos e 
eles fiscalizam". 
A certeza da conquista do Governo 
pelo MDB para. a próxima gestão, 
pelo menos a. nível estadual, faz 
sentido a. partir do volume de votos 
conseguidos pelo Partido nas últi
mas eleições em todo o pais, quan
d·o arrecadou 15 milhões de votos 
contra lO milhões da. ARENA. E em 
1978 já está praticamente acertada 
a candidatura do Senador Franco 
Montoro ao Governo paulista. 
Três Grandes Objetivcis 
O Senador voltou a falar dos três 
grandes objetivos do seu Partido 
para o ano de 1975 - o politico, o 
social e o econômico. 
- o fato de o Governo federal já 
ter dado seus três primeiros passos 
não permite ainda que afirmemos 
nada semelhante à "normallzacão 
democrática". Nosso desenvolvimén
to é ainda paternalista. Volto a di
zer que nosso desenvolvimento é 
um gigante com pés de barro. E, 
aqui entra o quarto passo pelo qual 
lutamos. Precisamos instalar o es
tado de direito, como ponto funda
mental de todos os demais aspectos 
do desenvolvimento. Sem um mini
mo de democracia nunca haverá um 
desenvolvimento adequado à reali
dade brasileira". 
- Mas - disse - temos uma bar
reira: os radicais. A qualquer ma-
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nifestação de extrema esquerda 
surge uma igualmente repreensível 
reação da extrema direita. Esse é o 
grande prejuízo. Os dois extremos 
se fortalecem e o povo sofre. o Go-
verno também. · 
Entretanto, o 'senador diz • que os 
reflexos daqueles passos de abertu
ra já permitem sua intervenção 
nesta luta pelo estado de direito. 
Para isso temos três armas: o de
bate parlamentar; a função fiscali
zadora, e a função legislativa, esta 
através de emendas à Constituição 
que vamos apresentar, para a nor
malização institucional do país." 

Na mesma viela de considerações, o 
O Estado de S. Paulo, em suas Notas e 
Informações, tão lidas e meditadas por
que oriundas de um órgão de imprensa 
com cem anos de lutas democráticas, 
referindo-se à criação da Oomissão Par
lamentar de Inquérito sobre a atividade 
das Empresas Multinacionais, assinala: 
''Notas e Informações 

COM :MENOS OUSADIA QUE 
FORTALEZA 

C·om o peso e medida que lhe reco
nhecíamos há poucos dias, ao se com
pletar seu primeiro ano à frente do go
verno, o Presidente Ernesto Geisel rea
giu à criação da Comissão Parlamentar 
de Inquérito sobre a atividade das em
presas multinacionais: a iniciativa da 
oposição merece ser acolhida como uma 
contribuição altamente salutar, indis
pensável a um assunto mundialmente 
debatido; e capaz de orientar um go
verno que não pretende valer-se apenas 
dos pareceres técnicos, muito embora 
abalizados, de sua assessoria mais ime
diata. 

Ficou patente o respeito pela autono
mia do Poder Legislativo e a c·onfiança, 
por princípio, na seriedade e objetivos 
patriótic·os de seus trabalhos. Patente 
também o estímulo ao diálogo, alarga
do para além da esfera ministerial; e 
a serenidade com que o governo se ex
põe às críticas que fatalmente advirão 
do diálogo promovido e incentivado. 

Este é o tom que se espera num pais 
suficientemente amadurecido para ar
quivar no passado governos autocráti
cos e paternalistas. E a linguagem ade
quada à Nação senhora de seus destinos, 
a serem decididos no campo aberto de 
todas as manifestações e interesses e 

não mais sob as asas de instituições je
junas em matéria política e, como tais, 
incompetentes para orientá-la. Firma
se a rotina de jamais avocar à própria 
instância, a pretexto de ser a mais alta, 
o que é de interesse comum. O governo 
quer dividir responsabilidades, para de
pois, por todos e em nome de todos, ar
car com o ônus histórico de assumi-las 
na prática e nas conseqüências." 

O grande órgão O Globo, da Imprensa 
carioca, em seu editorial também do dia 
23, bem lançado, cheio de verdade e de 
advertências patrióticas, pondera: 

• 
ENQUANTO ll: TEMPO 

A distensão politica corajosamen
te iniciada e até agora conduzida 
pelo Presidente Ernesto Geisel cor
responde antes de mais nada à sua 
profunda consciência democrática. 
Ao convocá-lo para o governo, a 
Revolução, pelas forças que a man
têm viva, operante e dominante no 
quadro político nacional, aprovava o 
largo passo dado no sentido do 
paulatino restabelecimento de certas 
franquias que o combate à subversão 
obrigara a suspender. 

Nenhum fator externo à vontade 
da Revolução impôs a política de 
abertura. A situação ec·onômica do 
País saiu-se esplendidamente num 
ano - o de 1974 - em que todo o 
resto do mundo estagnou, atolado 
no lamaçal da crise do petróleo; e 
igualmente a ordem interna se man
teve sem qualquer abalo ou mesmo 
sem que se vislumbrasse qualquer 
ameaça de tumulto. Só o imperativo 
moral de refletir a vocação demo
crática do povo brasileiro pode ser 
encontrado na raiz desse gesto su
premo e magnânimo da Revolução, 
sob a incontestável liderança do Ge
neral Ernesto Geisel." 

Temos assim Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, que o Governo do Presidente 
Ernesto Geisel, com um ano apenas de 
exercício, já marca posição firme na po
lítica, na ec·onom!a e no campo social, 
de vez que a sua preocupação para com 
o homem é tão fomentada que Ministé
rio específico ele cri·ou para se dedicar, 
em completo, à problemática que gira 
em torno de meta tão prioritária. Atento 
às implicações oriundas de uma conjun
tura internacional, procurando superá
las, marcha, sem dúvida, para que ao 

i 
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término do seu mandato tenha realizado 
obra fecunda e patriótica que jamais se
rá olvidada pela Nação que governa. N6s 
que aqui estamos, os da ARENA e os do 
MDB, sabemos que é preciso esperar 
para vencer. Quem não possui a sensi
b~lldade da espera nada obterá, porque 
nao merece o sabOr do triunfo conquis
tado. 

O Sr. Franco Montoro - Permite 
v. Ex.a um aparte? 

O SR. BENRIQ~ DE LA ROCQUE -
Com multo prazer. 

O Sr. Franco Montoro - Nobre Sena
dor, como V. Ex.11 nos honrou com a ci
tação de declarações nossas sobre os 
passos dados no sentido da normalidade 
democrática, que merecem total apoio 
da Liderança, da Dlreção e de todo o 
MDB, desejo tornar claro que esta afir
mação não nos leva à conclusão de um 
louvor à atuação dos governos após 1964. 
Há uma diferença que precisa ser afir
mada. Na parte final da oração de 
V. Ex.a há uma esperança de que o Pre
sidente Ernesto Gelsel terminará o seu 
Governo com grandes realizações. A exi
gência do MDB - e é ai, parece, que está 
a diferença - é de que a normalização 
deve vir logo, não pode continuar de
morando. É nosso pensamento aquele 
que foi expresso por Milton Campos, que 
foi Ministro da Revolução. Diz ele: 

"A Revolução há de ser permanen
te como Idéia e inspiração. o pro
cesso revolucionário, porém, há de 
ser transitório e breve, porque a sua 
duração tende à consagração do ar
bitrlo, que elimina o Direito, lntran

. qü!llza os cidadãos e paralisa a evo-
lução do melo social." 

Ao lado dos elogios que V. Ex.a faz aos 
esforços dos Presidentes - que não fo
ram contestados por nenhum dos nossos 
oradores; pelo contrário, os oradores do 
MDB que aqui falaram reconheceram o 
propósito e o empenho mas tiveram que 
dizer que, desalentadamente, não con
seguiram realizar esse propósito funda
mental - nós continuamos a afirmar o 
mesmo princípio: essa normalização não 
pode tardar, porque a falta do estado de 
direito, o fato de não se respeitarem 
princípios que estão na Constituição 
como aquele do art. 153, § 4.0, que diz: 

"A lei não poderá excluir da apre
ciação do Poder Judiciário qualquer 
lesão de direito Individual." 

' 

É artigo da Constituição. No § 12 diz: 
"Ninguém será preso senão em fla
grante delito ou por ordem escrita 
de autoridade competente ... " 

No § 14 diz: 
"Impõe-se a todas as autoridades o 
respeito à integridade física e moral 
do detento e do presidiário." 

São principias básicos que estão em 
nossa Constituição mas que, em virtude 
de uma disposição de exceção, não estão 
sendo cumpridos. Se houve os atos mag
nânimos a que V. Ex.a se refere, há atas 
como aqueles que aqui foram denuncia
dos, como a carta do general denun
ciando, com toda a sua autoridade, a 
tortura de que foi vitima seu filho re
centemente. Esses fatos não podem ser 
esquecidos. O depoimento que V. Ex.a 
presta para a História, e que é válido, 
mostra bons sentimentos, bons propósi
tos, mas não invalida a grande tese, se 
a grande acusação que se faz, onze anos 
decorridos, sem que o objet!vo funda
mental que é o estado de direito tenha 
sido alcançado. O Brasil não é inferior 
a outras nações que superam crises mais 
sérias respeitando a Lei. Para punir os 
subversivos, os agitadores radicais da 
esquerda e direita, nós temos a Lei, os 
Tribunais e a Justiça. Não é preciso vio
lar a Lei, desrespeitar a Constituição, 
transgredir preceitos da Declaração Uni
versal dos Direitos do Homem, para rea
lizar esses propósitos. Quero assinalar 
com este aparte, ao lado do reconheci
mento da veracidade do depoimento de 
V. Ex.11, as diferenças de posições que 
marcam a atitude e a posição do MDB 
e aquela defendida por V. Ex.a 
. O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Muito grato, nobre Líder Franco Monto
ro, pelo aparte de V. Ex., que por certo 
dará maior importância ao nosso pro
nunciamento. 

De inicio declaramos que haviamos 
ouvido discursos os mais veementes, par
tidos de eminentes Senadores do MDB, 
clamando pelo estado de direito. 

Quem não deseja o estado de direito, 
nobre Líder Franco Montoro? 

A nossa divergência apenas consiste 
em que V. Ex.11s entendem que ele deve 
vir já. 

O Sr. Franco Montoro - Já vem tarde. 
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -

Nós achamos, respeitando o ponto de 
vista de V. Ex.11, que ele virá ... 
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O Sr. Franco Montoro - O de Milton 
Campos. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Deus há de permitir que não tardará 
esse dia. Ele virá. Virá com o fator de 
segurança que o Governo considera ne
cessário para que, 'realmente, ele seja 
restabelecido em toda sua plenitude. 

O Sr. Franco Montoro - O estado de 
direito é a melhor forma de segurança. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
A nossa di vergêncla não é tão funda
mental, nobre Lider: a nossa divergên
cia está justamente no que diz respeito 
às posslb111dades de ser ele restabelecido. 

Acredita V. Ex.a, por certo, que essas 
possib!l!dades existem no momento; os 
responsáveis pela ordem pública enten
dem de fama diferente - embora o de
sejando multo, acham que não chegou 
ainda a hora do seu retorno, como disse, 
em todo seu vigor. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Com multa honra. 

O Sr. Leite Chaves - O nobre Senador 
Franco Montoro tem toda a razão quan
do põe a questão nestes termos - que é 
a questão do nosso Partido. Queremos 
um termo. Não é possível que um regime 
seja Indefinido; ele teve a vocação de 
transitoriedade. E queriamos aproveitar 
esse Instante para que se ordenassem os 
principias dessa finalização. O Presiden
te atual, veja V. Ex.a, é, de todos os que 
houve neste decênio de Governo, o que 
mais mereceu o respeito do povo. Digo 
isso com a autoridade de quem saiu de 
uma eleição recente e fizemos questão 
de preservar essa autoridade. Enquanto 
Sua Excelência tiver essa autoridade, 
enquanto a Revolução tiver essa autori
dade, ela poderá comandar a normali
zação. A pvoporçã·o que o tempo passa., 
ela vai perdendo substância, porque o 
tempo desgasta os governos. Por me
lhor que seja um homem, ele, só pelo 
fato de elastecer a sua posição no tem
po, implica em que se desgaste e, depois, 
não haverá nem autoridade, ném força 
alguma que faça com que a normaliza
ção seja autoritariamente comandada. 
A autoridade a que nos referimos não é 
a autoridade da força - essa é transi
tória, é frágil demais - é a autoridade 
da moral e do respeito. A força da Re
volução só existe enquanto houver, de 
parte do povo, um respaldo e um reco-

nheclmento. Queremos dizer a V. Ex.a 
que, a esta altura, é o MDB que está 
dando respaldo ao Presidente da. Repú
bll.ca.; o MDB que saiu vitorioso, que saiu 
com dezessels milhões de votos das ur
nas. Multo obrigado a V. Ex.a 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Muito grato, nobre Senador, pelas afir
mações renovadas em que, enaltecendo a 
vitória do seu Partido no Estado do Pa
raná e em tantos outros da Federação, 
procura, e o faz com autoridade, marcar 
a sua posição de apoio, também, ao Go
verno Geisel. Nós o apoiamos com toda 
a fé e com toda a fidelidade. V. Ex.a 
acabou de nos trazer essa grata noticia 
de que também o apóia. 

O Sr. Leite Chaves - Confessamos, de 
públl.co, que apoiamos o Presidente; 
apoiamos, como dissemos em repetidos 
discursos, porque este Presidente precisa 
ser apoiado por todos nós, por todo o 
Pais; ele está sendo o grande lider do 
Partido de V. Ex.a, está sendo o Líder 
civil. Sua Excelência não é um homem 
preocupado com a reeleição ou com o 
mandato de amanhã: creio que sua Ex
celência está preocupado com o futuro 
deste País. lt por esta razão que estamos 
apoiando o Presidente sem quaisquer 
vexames para nós, porque criticamos o 
Governo naquUo que ele tem de falho. 
De sorte que quando apelamos para que 
o Partido de V. Ex.a, a Aliança Renova
dora Nacional, busque conosco fatos 
reais, dispute o voto, é porque queremos 
que ele seja um Partido expressivo que 
até no próximo pleito venha a ganhar 
de nós. Mas é preciso que ele exista para 
que existamos, e só existindo parUdos, 
é que existe Democracia. Multo obrigado 
a V. Ex.a 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Todos nós da ARENA somos muito gra
tos a V. Ex. a pelos elogios calorosos que 
acaba de fazer ao Presidente de honra 
da nossa agremiação partidária. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex.a me permi
te um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Com multa honra, nobre Líder. 

O Sr. Ruy Santos - lt dever nosso, de 
seus companheiros de Bancada, apenas 
ouvi-lo com o devido respeito, no depoi
mento que V. Ex.a está dando de fatos 
a que assistiu, de que foi testemunha, 
de que participou. O nobre Senador 
Franco Montare quer o restabelecimen
to pleno da Democracia já e já. Profes-
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sor de Sociologia, se não me falha a me
mória, como S. Ex.a é, sabe S. Ex.a que, 
muitas vezes, mais fortes que nós mes
mos são os fatos e os acontecimentos. O 
AI-2, como já ficou demonstrado, Im
plicou num recuo dos propósitos do res
tabelecimento pleno da Democracia, tão 
do desejo desse eminente brasileiro que 
foi Humberto de Alencar Casteno Bran
co. O AI-5, e ninguém contesta o em
penho - e· o depoimento do Senador 
Jarbas Passarinho, que foi claro nesse 
sentido - o propós'lto de Costa e Silva 
quanto a este restabelecimento. E os 
acontecimentos, sempre os acontecimen
tos, mais fortes que nós mesmos, a Im
porem recuo e retrocesso na vontade 
desejada. O eminente Presidente Médlcl 
também declarou que era seu desejo, ao 
fim de seu Governo, o restabelecimento 
pleno da Democracia. Não lhe foi possí
vel. Nós não queremos o restabelecimen
to já e já de um estado de direito, es
tado de direito que todos defendemos, 
mas queremos o restabelecimento de um 
estado de direito quando já não seja 
possível recuo nem retrocesso; esse esta
do de direito virá gradual e lentamente. 
Temos paciência; os ilustres represen
tantes da Oposição não têm paciência, 
mas nós temos paciência porque que
remos a ·felicidade do povo brasileiro. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Nobre Líder Ruy Santos, o aparte de 
V. Ex.a, sem dúvida, credencia para a 
História o nosso pronunciamento de ho
je, dando-lhe especial ênfase. 

O Sr. Gllvan Rocha. - Permite V. Ex.a 
um a.parte, nobre Senador? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Com muita honra. 

O Sr. Güvan Rocha. - É apenas para 
acrescentar algo ao que o nobre Senador 
Ruy Santos disse- que a. Oposição está 
impaciente. Lembro a S. Ex.a que ele 
está falando aqui, neste Plenário, para 
70% de brasileiros que têm menos de 
vinte e cinco anos, o que significa dizer 
que, à época da Revolução, t'lnham doze, 
treze ou quatorze anos. Então não é Im
paciência, não. Eestamos temendo que 
não nos encontremos vivos qunado che
gar a normalldade. 

O Sr. Ruy Santos - Não queremos a 
morte de V. Ex. a tão cedo. V. Ex. a viverá 
até lá ... 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Multo grato, nobre Senador, pelo aparte 
que acabamos de ouvir. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite
me V. Ex.a um aparte, nobre Senador 
Henrique de La Rocque? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Com Imensa honra. 

o Sr. Jarba.s Passarinho .....: Tenho até 
um certo constrangimento em chamar 
a atenção de V. Ex.a para alguns fatos 
paralelos ao seu discurso: é que a ex
periência parlamentar de V. Ex. a 'é infi
nitamente superior à minha. Mas, no 
decorrer do seu discurso, os apartes da 
nobre Oposição parecem ter pretendido 
deixar sem resposta algumas afirmações 
que são Inteiramente .descabidas. Em 
primeiro lugar V. Ex. a ouviu de um nobre 
Senador da Oposição uma informação 
de que, enquanto V. Ex.a se referia ao 
passado, o Brasil de hoje, o Brasil real, 
demonstra um quadro no campo que, 
segundo as expressões de S. Ex.", o no
bre Senador Leite Chaves, são evidência 
de que nunca o homem brasileiro do 
campo foi tão abandonado. Ora, fui MI
nistro do Trabalho e Previdência Social, 
e uma das farsas que encontramos na
quele Ministério foi precisamente a sua 
fiscalização. Um Ministério que preten
dia ser exatamente o fiel de balanço en- ' 
tre o empregador e o empregado, e, mais 
do que Isso, um Estado que não se dá 
mais ao luxo de ser apenas um Estado 
genda.rme, mas um Estado Intervencio
nista, deve ter o cuidado de proteger o 
mais fraco, e o mais fraco, no caso, era 
o sindicato do empregado e não o sin
dicato patronal. A flscallzação, portanto, 
fazia falta substancialmente ao empre
gado, ao trabalhador, e não ao patrão. 
E encontramos em todo este Pais 900 
.f'lsca!s, e sabe Deus de que forma arre
'gimentados para o Ministério do Traba
lllo e Previdência Social. Então, foi a 
Revolução Brasileira que, neste ponto 
como em outros que teremos oportuni
dade de aqui dissecar, palmo a palmo, 
peça por peça, trouxe para este País, em 
princípio, o respeito pelo trabalho de
sempenhado por categorias não econõ
micas e, acima de tudo, a garant'la para 
ele. Começamos pela cidade, nobre Se
nador Henrique de La Rocque. Em rela
ção ao homem do campo, a.o qual se re
fere o nobre Senador Leite Chaves, foi 
com esta Revolução, foi nestes 11 anos 
de Governo - que estão sendo aqui con
testados, em grande parte, como não 
tendo ainda satisfeito às aspirações na
clonais que se criou o embrião da Pre
vidência Rttral, na greve do cabo e, pos
teriormente ampr!ada, ao tempo do Pre-
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sidente Médicl. Ainda ontem, o nobre 
Senador Luiz Viana nos deu aqui núme
ros. Se não me falha a memória, falou 
ele em 16 milhões de párias, como qua
lificou S. Ex.a 

O Sr. Ruy Santos - Onze milhões. 
o Sr. Jarbas Passarinho - .. . ou 11 

milhões de párias, que estavam 1ntei
ramente afastados e marginalizados do 
processo da Previdência Social. E nós 
fomos um dos que verificaram que, se a 
Previdência tem seus defeitos, desgraça
dos daqueles que nem a ela podem re
correr como acontecia em relação· aos 
homens do campo, até então desassisti
dos. Foi o Fundo Rural que deu início 
a essa assistêncla. Agora o Presidente 
Geisel vai mais longe e abrange os ho
mens de mais de 70 anos de Idade que 
jamais contribuíram para a Previdência, 
para serem por esta Previdência assis
tidos. Então, não é justo que a Revolu
ção receba este tipo de crítica sem o nos
so protesto. Segundo - se V. Ex.a me 
permite - o nobre Senador Franco 
Montoro- o referir-se ao estado de di
relto - professor que é, - quero crer 
que misturou alguns fatos que podería
mos chamar de incidentais com fatos 
que são inteiramente institucionais. 
Quando S. Ex.a mais uma vez aqui se 
referiu à tortura de um filho de um Sr. 
General, parece ter feito uma articula
ção que, de nossa parte, não pode pas
sar sem reparo - e por isso digo parece 
ter feito - porque o estado de dlreito, 
na sua plenitude, não conseguirá evitar 
fatos que não são resultantes de uma 
sistemática de governo, mas que podem 
ocorrer por parte de qualquer pessoa 
que, infelizmente, detenha determinado 
poder e não saiba exatamente como usá
lo sem exorbitar desse poder. Mas que
ria que, paralelamente a este fato do 
presente, citado aqui pelo nobre Senador 
Franco Montoro, V. Ex.a acolhesse, no 
seu discurso, através do aparte deste seu 
pobre Colega, a carta do nobre advoga
do Gay, que o Jomal do Brasil publicou 
na edição, se não estou equivocado, de 
domlngo. É um dos nomes citados, em 
suspense, numa tarde, neste Congresso, 
pelo nobre Sr. Senador Paulo Brossard. 
Era um dos advogados encapuçados a 
que se referiu S. Ex.a. Estou custando 
a ler a noticia, p(l.rtlda do Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Secção 
do Rio Grande do Sul, para associar-se 
às palavras do Dr. Gay, quando declarou 
não só o bom tratamento que recebeu, 
como, em determinada parte, diz até que 

recebeu um tratamento carinhoso da 
Polícia Federal. Um homem de coragem, 
como demonstrou na sua carta que se 
volta contra a forma infame de delação 
de integrantes do ex-Partido Comunista 
Brasileiro. Então, a tortura, se ela exis
te, existe em qualquer país do mundo, 
mesmo em países de estrutura milenar
mente garantida por estado de direito, 
como re.>ultado de atividades individuais 
que este governo, em nenhum dos 11 
anos da Revolução brasileira, jamais 
perfilhou. É fácil, Sr. Senador, apontar 
os defeitos. Citou-se Milton Campos, mas 
apenas uma frase dele. Tomemos-lhe a 
obra por inteiro. Tomemos uma expres
são dele, que dizia que é um penoso pri
vilégio deter o poder em países subde
senvolvidos. Também em países desen
volvidos. Ainda há dias eu lla a noticia 
da chacina da Universidade de Ken
tucky, nos Estados Unidos da América, 
com dezenas de estudantes mortos. E 
por mais que se perquira, por mais que 
se investigue, não se apontará, em rela
ção a esta Revolução, um número se
quer parecido com aquele dos estudantes 
norte-amerlcanos abatidos em seu cam
pus universitário. Veio ao Brasil uma 
repórter itallana e foi preciso que, atra
vés dela, nós soubéssemos o que aconte
cia no México, com estudantes fusllados 
às dezenas e feridos às centenas, em 
protestos num país que a nobre Oposição 
admite esteja sob um estado de direito. 
Finalmente, em relação ao aparte do 
nobre Senador Gllvan Chaves ... 

O Sr. Gilvan Rocha - Gllvan Rocha. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Jâ é a se
gunda vez que as chaves abrem as rochas 
de V. Ex.a, indevidamente. (Risos) - o 
nobre Senador Gllvan Rocha é natural 
que fale em relação à juventude. Este 
País, 11ealmente, tem mais de 50% da sua 
população constituída de pessoas de me
nos de 21 anos de idade. 

O Sr. Gilvan Rocha - 67%. 
O Sr. Jarbas Passarinho - 50% com 

menos de 21 anos e 70% com menos de 
30. Se houver dúvida., convido V. Ex.a a 
irmos ambos à Biblioteca para vermos 
recenseamento do mGE, de 1970. A me
nos que o recenceamento a que V. Ex." 
se refere seja de 1974 ... 

O Sr. Gilvan Rocha - 67% com me
nos de 25 anos. 

O Sr. Jarbas Passarinho - As três 
referências são válldas ·e não con-
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flitam. Eu me referi a 20, 21 e 30 
:mos. É justo, como dizia um es
critor Inglês, que aos dezoito anos se seja 
Incendiário, pois é preciso, aos quarenta 
anos, ser um bom capitão dos bombeiros 
e quem não for Incendiário aos dezoito, 
não será um bom capitão de bombeiros 
aos quarenta. É justo que a juventude 
tenha esse açodamento. Mas o que eu 
peço que o nobre Senador pelo Estado do 
Maranhão Incorpore ao seu discurso, se 
aquiescer com a minha tese, é que se 
preste atenção às dificuldades existentes 
nos países democráticos, nos paises que 
lutam por esta plantinha tenra - pa
rece que é uma definição consagrada de 
otávlo Mangabeira- para que a demo
cracia seja, afinal, uma realidade. O que 
eu peço, repito, é atenção para as difi
culdades não derivadas dos humores de 
cada Presidente, mas derivadas, isto sim, 
de circunstâncias que muitas vezes ul
trapassam a própria capacidade de de
cisão dos presidentes. E que não se en
xerguem unilateralmente as causas. Por 
isso convocamos a Oposição, para que 
estudemos as causas no seu complexo. 

O Sr. GUvan Rocha - É preciso Iden
tificá-las, Isto· é que é Importante. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Peço des
culpas à Mesa, naturalmente, porque es
tou dialogando com o Senador Gllvan 
Rocha, através de - se me permite a 
expressão uma "tabela de bilhar poten
te" que é do Maranhão. O açodamento 
da juventude vem ao encontro dos nos
sos desejos. Pediria apenas à nobre Opo
sição, que se tem comportado de manei
ra tão admirável, e tão bem desempe
nhando o seu pape~ não se deixar 
fascinar pelas palavras de efeito como, 
por exemplo, quando se criticou a pala
vra do Presidente Ernesto Geisel, cha
mando-a. de dosimetria democrática. Es
sa expressão em Química é perfeita
mente conhecida. Utilizada na Politica, 
parece-me que teve um tom de relativa 
Ironia que só traduz o seguinte: é multo 
fácil reclamar as providências; extre
mamente difícil, às vezes, é, desejando 
tomar essas providências, fazê-lo sem 
que a Nação corra o risco de, amanhã, 
as vo2les de V. EX.IlB serem tão silencia
das quanto as nossas. É apenas este o 
drama e o dilema que o Governo tem. 
(Palmas.) 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.n me 
permite um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Com multa honra. 

O Sr. Itamar Franco- Falou-se aqui 
na luta do homem do campo. Gostaria, 
neste Instante, de prestar uma. homena
gem a um ex-Deputado que muito pen
sou no homem do campo, na. sua luta.: 
o ex-Deputado Fernando Ferrari. (Muito 
bem!) 

Falou-se também na medida de Pre
vidência Social dada aos homens de se
tenta anos. E nós aplaudimos essa me
dida do Governo. Mas amanhã mesmo 
nós pretendemos, nesta Casa, apresentar 
uma modificação desse projeto. Já que 
se exige, deste homem de setenta anos, 
que tenha contribuído com pelo menos 
doze meses de Previdência Social, uma 
vez que se exige desse homem de setenta 
anos uma. série de medidas para provar 
que realmente é um homem pobre, ama
nhã, aqui nesta Casa, nós pretendemos 
introduzir modificações no projeto que 
permitam realmente dar ao ancião, ao 
mais velho de setenta anos, a verdadeira 
Previdência. Social. Falou-se também em 
Milton Campos, esse ilustre mineiro. 
Sempre que se fala em Milton campos, 
sobretudo o homem que foi Ministro da 
Justiça, é preciso que se situe também a 
posição desse ilustre mineiro face ao Ato 
Institucional n.0 2 e face à não-posse de 
Pedro Aleixo na Presidência da Repú
blica. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? Só para um esclarecimento 
ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
C:>m prazer. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador, 
uma coisa é o projeto, a lei publicada. 
no Diário Oficial. Outra, é a sua aplica
ção na realidade. Criou-se, de fato, esta 
assistência ao homem do campo, mas ela. 
não está sendo aplicada. Eu, com estes 
olhos, vi mais de dez casos: homens fe
necerem na expectativa de sair o bene
fício a cada mês, e esse beneficio não 
sair; e morrerem esses homens na extre
ma pobreza. Diariamente tenho recebido 
cartas de homens do campo, do Paraná, 
cartas as mais angustiantes possíveis, 
refletindo a situação em que eles vivem. 
Se não as exibo aqui, agora, é porque 
aguardo a oportunidade. É uma situação 
conflltante. O Governo não poderá es
quecer, um Instante sequer, um minuto 
sequer, o caso do homem do campo. Es
ses decretos feitos para o Diário Oficial 
e para a Imprensa, não servem como 
prova. A prova é a realidade que vivemos 
e que constatamos, realidade essa que 
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deu, em forma de voto, vitória à Oposi
ção, porquanto sensivel a esses temas. 
Multo obrigado a V. Ex." 

O Sr. Franco Montoro - Permite 
V. Ex." um aparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Pois não. 

O Sr. Franco Montoro - Aparte neces
sário, para responder ao nobre Sr. se
nador Jarbas Passarinho, que contradi
tou, em parte, ou interpretou, a meu ver 
Indevidamente, o aparte que eu havia 
formulado. Este é o lugar do debate dos 
temas nacionais. Mencionamos a carta 
daquele general sobre tortura porque é 
um fato concreto, não explicado. Não 
explicado e não apurado, em v.irtude do 
momento de exceção que vivemos. 1!: 
apenas uma amestra pequena da grande 
mancha que há na vida brasileira e que 
não pode ser minimizada. Estamos num 
regime de exceção. Não· há nada mais 
grave na vida pública de um pais do 
que estar fora da normalidade constitu
cional. Este é o Poder Legislativo. Faze
mos leis. A Lei Magna é a Constituição. 
Ela não está sendo cumprida. E o que é 
próprio dos países cultos e civilizados, o 
que caracteriza o estado de direito nessa 
hierarquia das norm!l3 é que haja uma 
superior - a Constituição. 1!: isto que 
reclamamos. Por que se nega Isto?! N"ao 
nos apresentem argumentos de f·orças 
que nã-o permitiram aos Presidentes do 
passado realizar o que desejavam. va
mos aqui verificar se as razões são fun
dadas. Por que eliminar o estado de di
reito? Para segurança?! Então o estad<> 
de direito não serve de garantia para a 
segurança?! O que a História, o Direito, 
a Sociologia ensinam é que a melhor ga
rantia da segurança é a normalidade 
democrática e a ordem constitucional. 
Querem V. Ex."s um exemplo? Pais de
mocrático, há duzentos anos, Estados 
Unidos. Ali os ates são apurados, até os 
do Presidente da República. O seu de
senvolvimento econômlco-social se pro
cessa como liderança no desenvolvimen
to mundial. Querem V. Ex."s a falsa se
gurança? Portugal de Salazar, durante 
quarenta anos. Qual a segurança quP 
trouxe aquele regime de exceção? 

O Sr. Ruy Santos - E hoje, Excelên
cia? 

O Sr. Fanco Montara - Passaramse 
quarenta anos. e ficamos numa ditadura 
de direita. Dez dias depois, aquela ga
rantia contra a subversão da esquerda 
teve a fragllldade que hoje se apresenta 

de um Portugal ameaçado por uma di
tadura de esquerda. Tenhamos a cora
gem de ver a realidade. Segurança é a 
Democracia, não a ditadura, não a ex
ceção, não o fascismo, e também não a 
Interrupção da ordem constitucional. A 
melhor defesa contra o comunismo ou 
contra o fascismo - e a única - é a 
Democracia, e é por Isso que lutamos. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
De· Início, os agradecimentos ao nosso 
Lider Jarbas Passarinho, que trouxe, sem 
dúvida, maior contextura para o nosso 
pronunciamento. 

Em nosso discurso, permita meu caro 
mestre e amigo, Senador Jarbas Passa
rinho havíamos dito que, com muita ên
fase, durante a gestão Médicl, o amparo 
aos brasileiros das cidades e dos campos, 
pobres e ricos, velhos e jovens; foi uma 
c·onstante do seu Governo. Ao analisar
mos o Governo Gelsel, dlziamos que ele 
já marca uma posição firme na política, 
na economia e no campo social, de vez 
que a sua preocupação para com o ho
mem é tão pronunciada que Ministério 
especifico ele criou para se dedicar, por 
completo, à problemática que gira em 
tomo de meta tão prioritária. 

No texto da nossa oração, estava jus
tamente a resposta ao combativo e ta
lentoso Senador Leite Chaves. Quanto 
ao aparte do nobre colega Senador Ita
mar Franco, de inicio os agradecimentos 
por nos trazer à lembrança duas figuras 
Inesquecíveis do Pais e de nós outros, 
Fernando Ferrari e Milton Campos. Fo
mos amigos dos dois, privamos com os 
dois, e sabemos o que eles fizeram a fa
vor da Pátria e do povo que tanto ama
ram. 

Sr. Presidente, duas coisas os novos 
aprenderam no Senado: que o tempo é 
realmente Inclemente .para quem se en
contra nesta tribuna, mas, em compen
sação, em contrapartida, outra coisa 
aprendemos também: a conhecer a li
beralidade de V. Ex.", para a qual apela
mos no sentido de que nos conceda mais 
alguns minutos, a fim de que possamos 
terminar o nosso pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pin
to) - Atenderei a V. Ex. a, mas pediria 
não concedesse mais apartes. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -
Nobre Lider Franco Montoro, confessa
mos, no texto do nosso pronunciamento, 
que em 11 anos algumas Incompreensões 
haveriam de existir, mas que o nosso 
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depoimento era categórico num parti
cular. Nesta forma de proceder, se al
guma violência foi praticada, nunca me
receu, nem merece, a aprovaçã.o dos seus 
responsáveis maiores. Muito pelo contrá
rio, dos quatro Presidentes a repulsa a 
tais atitudes, foi uma constante e uma 
norma. 

Em que governo, nobre Líder Franco 
Montoro, não se praticou violência? Em 
que governo não se praticou a prepotên
cia? E justamente o que os homens que 
nos governam desejam e querem multo 
é que o nosso Pais não se tome uma Ar
gentina um íPortue:al ·com as suas Im
plicações altamente perigosas no que 
concerne ao futuro. 

Resta-nos pronunciar algumas pala
vras sobre o papel do Judiciário na fa
se revolucionária brasileira. 

Pertencemos ao grupo daqueles que 
sustentam que os tribunais de nossa Pá
tria têm cumprido com o seu dever. Sa
bem todos que do magistrado foram re
tiradas as garantias maiores. Essa su
pressão decorreu da própria marcha da 
Revolução. Mas abençoada a Pátria que 
possui magistrados como o Ministro Xa
vier de Albuquerque, que afirma, com 
coragem e altivez, que o dever de bem 
julgar não é Inseparável dessas garan
tias. O verdadeiro Juiz, diz S. Ex.a, não 
precisa do escudo desta segurança pa
ra que julgue na conformidade do que 
a lei determina. 

Não hã, pois, como contestar o bom 
desempenho da nossa maior Corte de 
Justiça, do Tribunal Superior do Traba
lho, do Superior Tribunal Militar e do 
Tribunal Federal de Recursos. Todos os 
seus honrados componentes têm pro
curado cumprir com a missão que o Es
tado lhes outorgou. E é multo Impor
tante que se diga que, de gregos e troia
nos, ouvimos também a afirmação sole
ne de que o Superior Tribunal Militar 
atingiu, nesta década, o seu período 
áureo na missão difícil de julgar. São 
os advogados, são as partes, que não se 
cansam de tal assertiva. 

E, hoje, Sr. Presidente, o Tribunal 
mais antigo da nossa Pátria faz, exata
mente, 167 anos de existência. Criado 
em 1808 por Dom João VI, o Superior 
Tribunal Militar, hoje, com tais creden
ciais, comemora mais um ano de sua 
fecunda existência. 

Temos assistido, Srs. Senadores, a 
Inúmeros julgamentos, partidos daquela 

alta Corte de Justiça. Mesmo em nossa 
área maranhense, !números foram os 
habeas-corpus por nós requeridos, sus
tentados e deferidos por aquela Corte. 
Em Inúmeros IPMs obtivemos do Tri
bunal a concessão de habeas-corpus pa
ra trancar a denúncia. Somos, pois, 
crentes da sua justiça. 

Dizer do esforço Imenso que exige a 
função de decidir sobre Interesses an
tagônlcos seria desnecessário. Mas rea
firme-se que cada Ministro desses Trl- · 
bunals tem sob a sua apreciação milha
res de processos acumulados no dia-a
dia do seu Intenso labor. Falar do su
premo Tribunal Federal é sempre co
movente e honroso, pelo multo que lhe 
deve a Pátria, numa demonstração con
tinua de esforços que se Impuseram os 
seus Juízes, ao longo da sua História. 
Louve-se, a bem da verdade, a labuta e 
a exemplaridade dos Integrantes dos 
demais Tribunais referidos e que cons
tituem a cúpula da magistratura brasi
leira. 

Ess!l\S nossos aplausos chegam até aos 
Conselhos Permanentes das Auditorias 
Militares, constituídos de jovens oficiais 
que têm Iniciado a vida em mister tão 
difícil mas com total correção. Neste 
particular, enalteça-se, de forma espe
cial, o comportamento do Conselho Per
manente da Auditoria Militar de Bra
sília. Em julgamentos recentes e enfá
ticos, tem ele dado prova de que não é 
preciso ser velho, nem é necessário ser 
civil para julgar com acerto e respeito 
à lei. 

Ainda recentemente, Srs. Senadores, 
21 j-ovens - suas Idades de 21 a 26 anos 
- respondiam a processo perante a 
Auditoria Militar de Brasil!a. Julgamen
to prolongado que se Iniciou às 9:00 ho
ras da manhã e se encerrou às 8:00 ho
ras da noite. A grande parte dele assis
timos. Era comovente verificar-se a pre
sença daqueles jovens no banco dos 
réus. A expectativa era muito grande: 
falaram dez advogados, mela hOra ca
da um. o tempo passava; as famíl!as 
angustiadas E, neste processo, o Conse
lho Permanente da Justiça Militar de 
Brasilla absolveu todos os vinte e um 
jovens, sete dos quais, inclusive, revéls, 
numa demonstração ® total isenção. 
Nós que passamos lá cerca de 6 horas, 
assistindo àquele julgamento - e faz o 
que? - cinco dias que ele se realizou
- observamos a exação com que aque
les j o;o~ens mil! tares, atentos, anotan-
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do a argumentação do Promotor, ano
tando a argumentação dos advogados 
de defesa. E, quando os próprios advo
gados receavam a não absolvição dos 
sete réus revéls, vem o jovem presidente 
e proclama que estavam todos absolvi
dos e por unanlrill.dade, numa-.total de
monstração de serenidade e justiça. 

E, é por esses exemplos, por esses fa
tos a que temos assistido, que convocamos 
o Movimento Democrâtlco Brasileiro· a 
que nos ajude, acreditando no Governo do 
Presidente Gelsel, porque, em assim fa
zendo, assim agindo, estamos todos con
trfbulndo para a paz, tranqü!lldade e 
progresso da Pâtrla comum. (Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimen
tado.) 

: O SR!. PRE!SIDENTE, (Magalhães ,Pinto) 
- Concedo a palavra a,o nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente; Srs. Senadores, a Importân
cia e a oportunidade dos pr.onuncia
mentos dos nossos ilustres colegas, Se
nadores Magalhães Pinto e Luiz Viana 
Filho, levaram-me a solicitar, com o 
apoio de outros nobres Senadores, na 
forma regimental, sua transcrição nos 
Anais desta Casa. Estou certo que eles 
se constituirão em testemunho da maior 
valia para aqueles que, hoje ou amanhã, 
se detenham no sereno julgamento da 
Revolução de Março de 1964. 

A transcrição, contud·o, não atingia 
os objetivos a que me propus se não 
fizesse um registro especial das corajo
sas palavras do Excelentíssimo Senhor 
Presidente Ernesto Ge!sel na mesma 
ocasião. 

Ninguém, neste Pais, pode pôr em dú
vida que o supremo ideal do Movimento 
de 31 de Março de 1964 é o estabeleci
mento da plenitude democrâtica. Não 
são poucos, todavia, aqueles que con
fundem plenitude democrâtica com um 
clima social e político que venha a en
sejar a presença de fatores capazes de 
levar o Brasil aos dias anteriores à Re
volução, Isto é, à fase preparatória da 
Imposição de um regime totalltârlo, ne
gador da liberdade e estranho às nossas 
mais caras tradições. 

Essa colocação que compromete os 
destinos de nossa Pâtria foi da maneira 
mais eloqüente e segura repelida na 
sessão solene de ontem, aqui realizada, 
pelo eminente Presidente Ernesto Gel
sei, antes de receber das mãos do llus-

tre Presidente Nacional da ARENA, Se
nador Petrônlo Portella, exemplares do 
Projeto de Programa do Partido e do 
1.o Plano Nacional de Ação Partldârla 
<I PLANAP). O Presidente foi claro, ob
jetlvo, sincero e leal, conforme tem sido 
sempre ao proclamar sua responsabili
dade na Revolução e o carâter irrever
sível do movimento que salvou o Brasll 
do caos e da escravidão. Era a palavra 
do estadista a colocar as coisas nos seus 
devidos lugares. O Congresso Nacional 
há de ouvi-la e sobre ela meditar. 

Nós, Sr. Presidente, que hã quase três 
décadas exercemos mandatos eletlvos e 
que em 1964 marcamos uma posição de 
luta e de Inconformidade diante da si-. 
tuação que Infelicitava o Pais; nós, Sr. 
Presidente, que temos procurado cum
prir o nosso dever, defendendo os legíti
mos interesses do povo que representa
mos, julgamos que esta é a hora de ma
nifestações claras em razão dos fatos 
que marcam a presença da Revolução 
na vida brasllelra. 

O Presidente disse tudo em palavra 
curta e certa: - Ag·ora, a tarefa é nos
sa de entendê-la e dela tirar. as conclu
sões capazes de permitir ao Brasll a ca
minhada que o destino lhe reservou pa
ra ser um Pais tão livre quanto ordeiro, 
tão rico quanto justo, tão democrâtico 
quanto consciente de seus deveres. 

Creio, sr. Presidente, que com estas 
palavras justifico o encaminhamento do 
requerimento a que me referi no Inicio 
destas minhas considerações, solicitan
do a transcrição, nos Anais, dos brilhan
tes discursos dos ilustres Senadores Ma
galhães Pinto e Luiz Viana Filho, pro
feridos na tarde de ontem, neste plenâ
rlo, na sessão Solene em comemoração 
ao décimo primeiro aniversârio da Re
volução de Março de 1964. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
ra.h) - Tem a palavra o nobre Sena
dor Virgílio Tâvora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, Intenções são 
muitas; queremos fatos. Assim se pro
nunciou a nobre Oposição, neste plenário, 
pela voz do eminente Senador Franco 
Montoro, quando, ano passado, na apre
ciação que fazíamos do PND n.0 2 - II 
Plano Nacional de Desenvolvimento -
aflrmâvamos que, ao lado do seu sentido 
social, representava ele clara definição 
de uma estratégia global de desenvolvi-
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menta qu.e se firmava, em um dos pontos, 
no apoio à empresa nacional. 

Então diremos, neste findar de tarde 
- não poderia deixar de ser hoje pelo 
fato de nesta data ter sucedido -' que, 
sem fazer jogo de palavras, desde a pro
mulgação do II Plano Nacional de De
senvolvimento, nada mais tem apresen
tado este GQverno senão fatos que cor
roboram as suas intenções. 

E, no caso vertente, justamente no Es
tado de S. Ex." o nobre Senador hoje o 
Sr. Ministro do Planejamento, rêpresen
tando Sua Excelência o Senhor Presi
dente da República, dá ao conhecimento 
da Nação das regras que embasam a nova 
política de financiamento do BNDE, toda 
ela voltada para o amparo à empresa 
nacional, quer seja a pequena, a média, 
ou a grande empresa. 

Esse discurso, que reputamos memorá
vel, Sr. Presidente, faremos anexar ao 
pronunciamento rápido que pretendemos, 
neste fim de tarde, aqui fazer, e que deve 
ser meditado quanto às suas afirmativas 
básicas. Inicialmente, para satisfação do 
nobre representante de Minas Gerais, Se
nador Itamar Franco, é dito, de maneira 
categórica, que o GQverno repele qual
quer forma de estatização; ao contrário 
o Governo vê na iniciativa privada á 
mola propulsora do desenvolvimento da 
Pátria comum. Depois, não só é neces
sário para o Governo que o Poder Pú
blico defina as áreas de competência do 
Poder privado, mas que o Incentive a 
cumprir essa magna missão. Não basta 
apenas - e este é o pensamento gover
namental- que sejam definidas as dife
rentes áreas de atuação mas que o seja 
também na área reservada ao Poder pri
vado, na área reservada àquela iniciativa 
que, vamos aqui repetir, é a base do 
desenvolvimento pátrio, sejam dados os 
instrumentos necessários para que ela 
possa agir. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex." permi
te um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA -Pois não. 

O Sr. Itamar Franco - Já que tive
mos a honra de sermos citado por V. 
Ex.". nós também só temos que nos re
jubilar por esse encontro que se dá em 
São Paulo. Apenas, respeitosamente, la
mentamos isso tenha tardado, o que, 
aliás, tem sido a tônica do Movimento 
Democrático Brasileiro, porque, há cerca 
de três anos, o nosso BNDE vem cobran
do, das empresas privadas nacionais, ju-

ros e correção monetária. Agora, quando 
o CWverno realmente fala em estabelecer, 
digamos assim, juros, praticamente à 
base do que a iniciativa privada possa 
suportar, temos que cumprimentá-lo mas, 
ao mesmo tempo, dizer que vem tarde 
essa medida governamental. v. Ex." 
também se referiu - e sempre fala nisso 
com muita argumentação - ao n PND. 
Eu apenas indago, muito respeitosa
mente, a V. Ex." porque não conheço, 
ainda não vi publicação - é possível 
até que exista mas não conheço -, quais 
foram os resultados do I Plano Nacio
nal de Desenvolvimento. 1!: muito impor
tante que todos conheçamos qual o re
sultado desse Plano para que possamos 
aferir se aquelas metas ali previstas fo
ram realmente atingidas pelo cwverno 
e quais as que não o foram. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA -Inicial
mente, parece que o nobre Representan
te de Minas Gerais é contagiado desta 
impaciência que é a tônica de toda 
discussão emedeblsta. Número dois: V. 
Ex." talvez vá, como nós, lamentar não 
esteja aqui presente o eminente Vice
~der Roberto Saturnlno, que então di
ria, com o depoimento do ex-Diretor de 
Planejamento daquela entidade, todos os 
passos dados que não são os de hoje -
hoje apenas é o marco em que é definido 
d~ maneira absoluta e total uma política, 
sao mostradas as diretrizes e os meios 
de execução desta política. 

Há, .entretanto, uma Indagação de V. 
Ex.": PO<r que não nos são mostrados os 
resultados do I PND? Sem fazer intriga 
aqui, entre a Oposição, o eminente atual 
Líder, combativo oponente que tivemos 
no ano passado, talvez se haja esquecido 
de transmitir a V. Ex.a o que durante 
tanto tempo - talvez não com a elo
qüêncla dele, não com a eloqüência de 
tantas outras vozes ilustres do nosso Par
tido e do Partido de V. Ex.a - foi aqui, 
nesta Casa, dito por nós, no desempenho 
de missão nossa muito grata, inclusive 
mostrando aqueles pontos em que o Pla
no não havia em suas metas sido atingi
do e os porquês e as razões determinan
tes e o sucesso que em seu todo ele se 
:CoiliStituiu, em uma análise item ipOil' 
item. 

O Sr. Itamar Franco - E o I Plano 
previu Isso, Excelência? Essas metas não 
atingidas pelo I Plano foram realmente 
verificadas em relação ao n Plano? Por
que quero chegar à seguinte conclusão ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Perdão, 
V. EX.a fez a perguntai 
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O Sr. Itamar Franco - Para terminar 
o meu pensamento: V. Ex." chegou exa
tamente onde eu gostaria que chegás
semos, neste diálogo cordial que trava
mos como dois engenheiros, como dois 
Senadores: como V. Ex." acabou de afir
mar - e eu j â. sabia - determinadas 
metas do I Plano Nacional de Desen
volvimento não foram alcançadas ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Perfeito. 
Foi assunto aqui bem percutido. 

O Sr. Itamar Franco - Não vamos di
zer se foi culpa desse ou daquele órgão, 
se do Governo mas, do mesmo modo que 
o I Plano não alcançou algumas metas 
previstas, temos a dizer, aplaudindo o 
II PND, que ele também é uma carta de 
intenções. Daqui a quatro anos, V. Ex." 
poderá estar dizendo que ele não alcan
çou determinadas metas; que no campo 
siderúrgico, por exemplo, não se alcan
çou aquilo; que, no ferroviário, bastaria 
a Ferrcwia. do Aço para consumir quase 
toda a verba do Plano Ferroviário ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite o 
nobre orador um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Ouvimos 
com grande prazer, o eminente Colega, 
que certamente em seu aparte ilustrará 
nosso pronunciamento. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Darei um 
aditamento, uma Informação. Antes dis
so, uma observação que vale para o Ple
nário. V. Ex.a, há um minuto e melo, 
dizia que lamentava não estivesse pre
sente aqui a figura ilustre do Senador 
Roberto Saturnino ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Para co
nosco se regozijar, certamente, no dia 
de hoje. 

O Sr. Jarbas Passarinho - ... um mi
nuto e melo depois de ser citado, aqui 
está ele. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Isso se 
deve à eficiência da Oposição. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Vê V. Ex.a 
que essa é uma arreglmentação admi
rável, meus cumprimentos à Oposição. 

O Sr. Franco Montoro - Aceito-os gos
tosamente. 

O Sr. Jarbas Passarinho - São Intei
ramente devidos e não bajuladores. Foi 
uma palavra que o Partido de V. Ex." 
acabou de censurar, com o nosso apoio. 
Até porque creio que o elogio do Governo 
não compromete V. Ex." 

O Sr. Franco Montoro - Pelo contrá
rio! 

O Sr. Jarbas Passarinho - A segunda 
parte do que eu diria, nobre Vlce-Líder 
VIrgílio Távora, era uma Informação ao 
nobre Senador Itamar Franco, se V. Ex." 
me permite, que dê através de V. Ex." 
para que não fira o Regimento. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
Imenso prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Temos visto 
que o nobre Senador Itamar Franco tem 
tido um comportamento extraordinaria
mente louvável - se pode um compa
nheiro louvá-lo sem quaisquer segundas 
Intenções. É que ele sempre se refere a 
fatos concretos e procura, nesses 30 dias 
em que temos convivido - e podemos 
dar esse testemunho - trazer questões 
as mais objetlvas, para que o Governo, 
através de seus representantes, possa dar 
o esclarecimento pedido. 

O Sr. Itamar Franco - Talvez seja a 
influência da cadeira que pertenceu a 
V. Ex." e que ocupo neste instante. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Realmente 
eu me queixo de que fui expulso da ca
deira em que V. Ex." está pela avahm
cha dos 16 milhões de votos a que se 
referiu o Senador Leite Chaves. Em 
compensação, eu diria a V. Ex." que os 
dois Planos têm uma articulação perfei
ta; perfeita, não! Eu já disse aqui, uma 
vez, em homenagem à formação do Se
nador Saturnino, que a perfeição é como 
uma hipérbole assintótlca em relação ao 
eixo dos xx; então, nós não chegamos lá. 
Mas, procura ser perfeito e talvez com 
uma vantagem: é que não h-ouve mu
dança nos dois últimos Governos da equi
pe que conduziu o planejamento. Em 
conseqüência, o Ministro João Paulo dos 
Reis Velloso, quando fez o I Plano Na
cional de Desenvolvimento, para cobrir 
todo o período do Presidente Médicl, 
teve a oportunidade de fazer uma ava
liação de resultados no último ano de 
Governo do próprio Presidente Médlcl, e 
com isso lançar as bases para o II PND. 
Aí é que me fere um pouco os ouvidos 
-se o nobre Líder me permite que diga 
Isto - quando o nobre representante por 
Minas diz: É uma carta. de intenções. 
Não, não foi apenas uma declaração de 
Intenções .. Por exemplo, no meu campo 
específico, nós tivemos vários setores em 
que as previsões do I Plano Nacional de 
Desenvolvimento foram ultrapassadas. 
Por exemplo: no campo do ensino supe
rior, previa-se a existência de 680 mil 
estudantes de grau universitário em 1973, 
e nós terminamos o ano de 1973 com 836 
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mil; e já com a possib!lldade de 1 mi
lhão para o fim do ano de 1974. Já em 
relação - infelizmente temos de confes
sar - à tentativa da universalização do 
ensino antigamente chamado primário, 
ficamos ligeiramente aquém da meta 
prevista pelo I Plano Nacional de De
senvolvimento. Em conseqüência, creio 
que o nobre Lider Virgílio Távora, que é 
uma inteligência peregrina e um homem 
aplicado - e quando as inteligências 
peregrinas encontram homens aplicados 
o resultado é sempre estupendo - po
derá dar a V. Ex.a. perfeita explicação de 
como o n Plano é aquilo que nós pode
mos dizer, hoje, numa linguagem de 
astronauta, uma cotteção de órbita, por
que ele não se baseia em fatos supostos, 
hipotéticos ou aleatórios. Era a infor
mação que .eu gostaria de dar, com a 
permissão do nobre orador. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Srs. Se
nadores, dizíamos há pouco, justamente, 
que a falta de comunicação - e note-se 
que a Oposição é bem organizada -
entre o ilustre e atual Líder do MDB, e 
o seu não menos eminente liderado, é 
que, justamente, o fez afirmar o que ora 
é contestado. 

Daqui desta tribuna examinamos to
das as metas do I PND; as não atingi
das e aquelas que não haviam sido su
peradas. Se S. Ex.a desejar, repetiremos 
esta análise noutra ocasião. Não nos 
custa mostrar o sucesso de que se reves
tiu a execução do I PND. Mas, no mo
mento, estamos aqui e gostaríamos de 
não desviar a atenção do objetlvo desta 
alocução pelo adiantado da hora, para 
juntos- o eminente Vice-Líder Roberto 
Saturnino, estou certo, e todo o MDB -
celebrarmos o fato de, no dia de hoje, 
o Governo, sem tergiversaçã,o, definir 
com fatos, repetimos, seu apoio à em
presa nacional, aquilo que os senhores, 
da Oposição, no ano passado, pelos seus 
representantes de entiio, consideravam 
apenas a formulação de intenções; mas 
que, agora, são fatos concretos. 

Noo vamos tornar multo extenso o 
nosso pronunciamento, já que vários 
pontos vão ser percutidos mas esclareça
mos que, para 1975, dentro dessa ordem 
de idéias, o Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico já tinha fixado que 
o teto considerado para correção mone
tária seria até o máximo de 20%, nos 
seus financiamentos para os bens de ca
pital, os lnsumos básicos, a pequena e 
média empresa. O pagamento do excesso 
(diferença entre o valor real daquela e o 

teto atrás citado) seria transferido para 
o fim do financiamento, isto é, após o 
fim do prazo do financiamento. 
. E mais ainda, agora, praticando aquilo 

que o Ministro Reis Velloso, o Presidente 
Marcos Vianna e o ex-Diretor de Plane
lamento daquela entidade chamavam de 
lucro nulo, decide, oficialmente, no dia 
de hoj.e, na terra que mais se vai benefi
ciar na parte das Indústrias de bens de 
capital, lnsumos básicos - São Paulo -
e para o Brasil em geral, no que se refe
re à pequena e média empresa, limitar 
os juros desse financiamento entre 3 a 
5o/o, conforme o caso. · 

Srs. Senadores, juros de 3 a 5% ao ano, 
realmente, são juros de financiamento 
de quem quer, não c·obrar taxas negati
vas, porque estas já são negativíssimas, 
mas de quem quer, justamente, dar obje
tlvidade a uma decisã;o de apoio total a 
essas atlvldades e que atende aos 
maiores interesses nacionais. 

Os Srs. Itamar Franco e Franco Mon
toro - Permite V. Ex.a um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Agora, 
por uma questão de justiça, daremos 
primeiro o aparte solicitado pelo Vlce
Líder da Bancada de V. Ex.as. Depois, 
com multo prazer, acolheremos o seu 
pronunciamento. 

O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Se
nador Virgílio Távora, embora estivesse 
eu ausente do plenário, estava com a 
atenção voltada, através do alto-falante, 
para o que dizia V. Ex.a 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Havía
mos avisado ao Líder de V. Ex." que vi
Tíamos falar sobre o assunto - e só po
deria ser hoje, que é justamente a data 
do acontecimento. 

O Sr. Roberto Saturnino - Estamos 
aqui, nobre Senador, para fazer coro 
com o louvor que V. Ex.a presta a esta 
medida do Governo, que realmente só 
Irá trazer ,efeitos positivos. Estamos aqui 
para aplaudi-la. Agora, aplaudindo a 
Oposição, nobre Senador, ela quer sem
pre mais, e temos, se V. Ex.a permite, 
algumas observações ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA -Cuida
doi Não vá V. Ex," querer o qu.e parte da 
Oposição noo quer. . . (Risos.) 

O Sr. Roberto Saturnino - Temos, re
almente, algumas sugestões que a nosso 
ver teriam efeitos positivos multo mais 
s!gniflcatlvos. Baixar a taxa de juros, 



-38-

que era de 5 a 6%, para 3 a 5%, é uma 
melhoria significativa; mas, o grande 
peso dos custos financeiros está na parte 
de correção monetária. Temos defendido 
o ponto de vista segundo o qual está, ou 
estaria, na hora de o Governo,. em pri
meiro lugar, dar demonstração de apoio 
ao empresário nacional; em segundo lu
gar, dar posição de confiança à sua pró
pria politica monetária; estaria na hora 
de o Governo bancar o excesso da infla
ção, sob determinado limite. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - E o Go
verno já não está bancando, Excelência, 
desde que cobra só 20% da correção e o 
restante fica para as calendas gregas? 
Quem paga 5 a 6% de juros e passa a ser 
cobrado apenas em 3 a 5% está ou não 
sendo beneficiado? 

O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Se
nador, essa medida já foi tomada ano 
passado, e sem efeito significativo do 
lado dos empresários. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- V. Ex.a 
acha que deve voltar? 

O Sr. Roberto Saturnino - Não. Acho 
que o teto deve ser absoluto. O Governo 
limita 20% e poderia até limitar a me
nos, 15% digamos. Não teria importância 
que o Governo subsidiasse. Todos os paí
ses do mundo, às voltas com climas de 
recessão, estão entrando em taxas nega
tivas de juros. Isso não teria nenhum 
mal desde que nós realmente estamos 
empenhados em reatlvar a economia que 
sofreu de fato o impacto da recessão 
vinda. Então, estaria na hora de o ·ao
vemo limitar realmente a taxa de juros 
e não jogar o financiamento para um 
período posterior, porque isso retira a 
confiança do empresário. Ele não sabe 
quanto tempo levará para ressarcir, para 
amortizar essa divida. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- V. Ex.as 
querem mais um pouquinho, não é? 
(Risos.) 

O Sr. Roberto Saturnino -Queremos 
mais um pouquinho. Queremos o esta
belecimento de um teta. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Isso é 
da natureza humana. Tendo um, quer 
dois. Governo responsável como o atual. 

O Sr. Roberto Saturnino - Essa é a 
primeira observação. Mas há uma se
gunda observação também. ll: que o 
BNDE, órgão do Governo e, por conse
guinte, preocupado com a pressão da 
campanha contra a estatização, começa 

realmente a dar talvez uma ênfase -
que reputo excessiva - na privatlzaçãc1 
de certos setores que tudo Indica, pela 
densidade de capitais e de tecnologia, 
deve requerer uma ação por parte de 
empresa estatal mista ou simplesmente 
empresa pública, como se diz. Mas o meu 
receio é exatamente que o BNDE passe 
a limitar a assistência que sempre deu 
a essas empresas estatais, à Vale 
do Rio Doce, por exemplo, à própria 
PETROBRAS. E, com a preocupação de 
aumentar - digamos assim - o per
centual dos seus empréstimos, dedica
dos ao Setor privado, que ele comece a 
restringir as suas operações com as em
presas estatais, respondendo, digamos, a 
uma posição de certo reconhecimento do 
Governo ou de certa posição de maior 
cautela ou talvez de temor em relação 
a uma campanha forte, desencadeada 
em vários setores da nossa imprensa. 
De um lado, é esta a minha preocupa
ção; de outro lado, acho que o BNDE, 
o Banco do Brasil, a Caixa Económica e 
todos os órgãos financeiros do Governo 
poderiam mais adiante, começar a cor
tar esses •efeitos clie 1.1eallmentação da 
inflação que estão vindo através da cor
reção monetária. Está na hora de o Go
verno bancar, isso é, dizer: a inflação é 
de x% e o que for acima os órgãos do 
Governo irão bancar. O Tesouro Na
cional dá os recursos e os cobre. Isto 
não vai deixar a caixa do BNDE fraca. 
De modo que, louvando as medidas ad~
tadas e fazendo coro com a observaçao 
de V. Ex.a, gostaríamos apenas de colo
car estas sugestões, no sentido de que, 
quem sabe numa etapa seguinte o Go
verno possa avançar ainda mais na sua 
política de apoio à empresa nacional. 
Esta é, realmente, a politica que vem ao 
encontro de tudo aquilo que o MDB tem 
defendido e pregado, e não há motivo 
para que deixemos de apoiá-la e em
prestar-lhe nossa solidariedade. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Esta é 
a política do II PND. Só um reparo: já 
aqui foi dito e reditO que este Governo 
não sofre e aceita pressão de quem quer 
que seja. 

Os Srs. Lázaro Barboza e Itamar 
Franco - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer. Após o sapartes dos nobres re
presentantes da Oposição, pretendemos 
responder em conjunto 

O Sr. Itamar Franco - Apenas para 
situar meu pensamento e dizer que tam-
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bém aplaudimos esta medida. Só acha
mos que ela velo tarde. O nobre Sena
dor Roberto Saturnlno lembrou bem ... 

O SR. VmGíLIO TAVORA - Aque
les temores do Vlce-Líder de seu Parti
do, V. Ex.a não os tem ... 

O Sr. Itamar Franco - Por Isso, 
completa o meu pensamento. Aplaudi
mos a medida. O Senador Roberto Sa
turnlno lembrou o problema da corre
ção monetária e nós lembramos que, 
realmente, o Governo precisa reforçar o 
pé do tripé, que se apóia, evidentemen
te, na empresa estatal, na empresa pri
vada e na multinacional que opera no 
País, pois ninguém desconhece Isso. Não 
é possível que a empresa privada não 
tenha o seu pé reforçado, e era hora 
realmente de o Governo reforçar o pé 
do seu tripé. Lembramos, aqui, como já 
o fizemos de outra feita, que o BNDE 
não está fazendo favor algum à empre
sa privada nacional, porque em 1967 o 
BNDE retirou um adicional, através do 
Imposto de Renda das empresas nacio
nais, prometendo que devolveria 180 dias 
depois. Note bem V. Ex.a que essa devo
lução só se fez em fins de 1974, a juros 
de 5% ao ano, a partir de 1967. Vê V. 
Ex.a, então, que já era tempo de o 
BNDE retribuir à empresa privada na
cional o que ela fez por ele em 1967. 

O SR. VmGíLIO TAVORA - Multo 
bem. Vamos tentar responder aos apar
tes dos dois Ilustres Representantes 
emedeblstas. 

Inicialmente, o BNDE é um instru
mento válido que o Governo tem para 
financiar seus novos Programas no II 
Plano Nacional de Desenvolvimento, e 
isso porque recebeu recursos extras su
ficentes que permitiram, Inclusive sem 
prejudicar o desenvolvimento pátrio, fa
zer o recolhimento a que V. Ex.a alude 
porque uma coisa é teoria e outra é a · 
prática. 

Em seguida, vamos deixar aqui em 
alto e bom som, estatuído - e Isto o 
afirma o Sr. Ministro Reis Velloso no 
dia de hoje - e nos permitimos socor
rer das notas para que a memória não 
nos traísse nas percentagens. E desa
fiamos que haja Governo que, de 1889, 
a esta parte haja dado, de seus órgãos 
financeiros oficiais, uma percentagem 
tão alta das disponibilidade dos mesmos 
às necessidades de financiamento do se
tor privado. 

E, abusando um pouco da bondade dos 
Srs. Senadores neste fim de tarde, mas 

numa fixação de posição necessária, di
remos: n.0 1: 1974, noventa e cinco por 
cento das aplicações totais do Banco .do 
Brasil, o foram no setor privado; oiten
ta por cento das aplicações do BNDE 
também o toram, embora com grande 
tristeza do nobre Lider do MDB e, con
tra seus temores, oitenta e dois por cen
to da dísponlbllidade da Caixa Econô
fica. Finalmente, oitenta e quatro por 
cento do BNH, como aliás não poderia 
deixar de ser. · 

Número 2: O Governo não se limita 
apenas a ter uma politica; ele tem o 
que diríamos na gíria mllltar, uma 
idéia de manobra e um dispositivo, uma 
e outro absolutamente coerentes. 

É esse dispositivo traduzido pelos Ins
trumentos e meios necessários para le
var avante essa politica. S. Ex.a o Sr. 
Ministro João Paulo dos Reis Velloso 
deixou bem claro que a função, hoje 
precípua, do BNDE - permita ai já di
vergir do nobre Líder do MDB - que 
foi criado para montar a Infra-estrutu
ra física necessária, naqueles idos ge
tulianos, para o desenvolvimento do 
País - é de apoio ao setor privado. E 
para isso lhe foram alotados, logo no 
Início do Governo Gelsel, recursos su
plementares que permitiram que a uma 
determinada missão correspondessem 
os meios coerentes necessários para o 
cumprimento da mesma. 

O Sr. Milton Cabral - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. VmGíLIO TAVORA - Com 
multa honra. 

' O Sr. Milton Cabral - Quem se deti-
ver na análise das atividades do BNDE, 
desde sua fundação, ve'l'lficará que o 
BNDE mudou consideravelmente. Lem
bro-me de que, como Deputado Federal, 
tive oportunidade de relatar prestações 
de contas, relatórios do BNDE, então 
uma instituição que viVia totalmente 
dependente da simpatia do Ministro da 
Fazenda, que conseguia alguns recursos 
que lhe permitiam fazer alguma coisa 
em favor da economia nacional. De 
1966 para cá, o BNDE tomou outro alen
to, passou a ser uma Instituição da 
maior importância no desenvolvimento 
nacional: os novos instrumentos cria
dos pelo BNDE e voltados para apoiar o 
empresariado nacional dentro de uma 
politica nacionalista sadia, procuram, 
Inclusive, tapar aqueles buracos da área 

·tecnológica que ainda estão deficientes 
na produção nacional. Sem dúvida algu-



ma, o BNDE de hoje, o BNDE de alguns 
anos para cá é, de faro, uma Instituição 
absolutamente renovada, que nada tem 
a ver com o passado de quase estagna
ção. :Muloo obrigado. 

O SR. VIRG1LIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, falávamos' nós 
dos bancos oficiais. Que dizer do con
junoo de Incentivos criados pelo Gover
no e destinados para empresas priva
das no ano considerado, !soo é, o ano 
passado? 81% daqueles do CDI o foram 
a elas destinados, 90% da que I e s da 
SUDENE e praticamente 100% daqueles 
da SUDA:M tiveram a mesma alocação. 

Então, não está o Governo afirmando 
uma coisa e procedendo de maneira di
ferente. As intenções correspondem fa
ros, decisões reaUsticas e objetivas. Pre
tende o Governo, dentro da linha de 
apoio à empresa nacional, em que, mul
tas vezes, o BNDE, não só quando par
ticipe mlnoritarlamente naquela já co
nhecida proporção de 1/3,1/3,1/3; como 
quando ele se apresenta como supridor 
que ela possa apresentar a capitaliza
ção necessária da contrapartida exigida 
nas joln-ventures, de uma maneira ou 
de outra está ele trabalhando pela Ini
ciativa privada, pelo desenvolvlmenro 
do Pais. 

Gostariamos de aqui deixar bem si
tuado: a politica brasileira que tem, no 
setor de economia, uma dlretriz firme e 
abBolutamente inalterada, durante estes 
anos - os procedimentos e meios de 
execução é que variam, continuidade 
sem 1mob111dade, aqui já tão citados -
tem como um de seus Instrumentos 
mais válidos o incentivo e apoio do Po
der público à Iniciativa privada. 

E estimariamos de, em concluindo 
essas considerações, porque o adiantado 
da hora não permite serem longas, fa
zer nossas as palavras de S. Ex.a o Sr. 
:Ministro Rei venoso, no discurso ora re
ferido, em que diz que o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômlco põe em 
prática e em multo boa oportunidade a 
Idéia de que Instituições financeiras go
vernamentais sem sócios privados, -
no caso, o Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômlco -, possam transfe
rir seus resultados para o sistema eco
nômlco através de melhores condições 
de financiamento a seoores prioritários, 
entre os quais se incluem o da Indústria 
de bens de capital, dos lnsumos básicos, 
daqueles pontos de estrangulamento de 
nossa economia, a que tanto nos refe-

riamos no ano passado~ e da pequena e 
média indústria. 

Sr. Presidente, certos estamos de que 
Governo e Oposição no dia de hoje, de 
mãos dadas, devem celebrar esse even
oo como 'um dos eventos basilares que 
vão permitir ao nosso Pais prosseguir 
no desenvolvimento que até hoje tanto 
nos orgulha. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Pa.lma,<i,) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. VIR· 
GTLIO TÁVORA EM SEU DISCURSO: 

DISCURSO DO SR. MINISTRO 
REIS VELLOSO: 

Na discussão recente sobre o papel do 
Estado no desenvolvimento, a atitude do 
Governo tem sido de, embora repelindo 
qualquer tendência, consciente ou in
consciente, à estatização, procurar man
ter o espirloo aberto, a fim de recolher, 
nas análises e sugestões que revelem ob
jetlvidade, elementos para corrigir even
tuais dlsoorções ou para aperfeiçoar seus 
mecanismos de atuação. 

Temos salientado que a posição do Go
verno não pode ser de, apenas, definir 
as áreas reservadas ao setor privado -
principalmente a Indústria, agricultura, 
comércio, setor financeiro. 

Cabe-lhe viabilizar a ocupação de tais 
áreas pela Iniciativa privada, criando as 
condições - o clima, as normas, os in
centivos - para que a mesma empresa 
privada, principalmente nacional, de 
forma rentável, possa expandir-se em 
tais setores no ritmo condizente com o 
crescimento acelerado que desejamos 
manter. 

O fato de não assumir o setor privado 
a Iniciativa não é razão suficiente para 
que se ocupem espaços vazios. 1!: preciso 

. apoiar, estimular, convencer, sem criar 
privilégios abusivos - não para ser sim
pático, mas para afirmar uma convicção: 
a de que o Brasil optou por um regime 
de mercado. Hã pressa em fazer as coi
sas, mas a prática demonstra que quase 
sempre se consegue, com determinação e 
usando os necessários estimules, realizar 
a necessária mobilização do empresa
riado. 

Para isso, é indispensável ter flexibi
lidade na montagem dos esquemas em
presariais para execução de projetes, 
principalmente em áreas de tecnologia 
avançada, com empreendimentos de 
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grande dimensão, como os de bens de 
capital sob encomenda e quase toda a 
gama de Indústrias básicas. Nos campos 
em que as empresas, Isoladamente, na~ 
clonais ou estrangeiras, não forem ca~ 
pazes de realizar os Investimentos ne~ 
· cessárlos, é Importante recorrer às asso~ 
clações, sob múltiplas formas, sempre 
com a Idéia de preservar o equllíbrlo na 
economia entre setor público, empresa 
nacional e empresa estrangeira. 

Entre as condições de viabilização do 
setor privado, logo se destacam a preser
vação de normalidade na evolução da 
liquidez e na garantia de adequada. ren
tabilidade na produção corrente, campo, 
este último, em que é particularmente 
Importante a atua.ção do CIP. Também 
nessa área se colocam a decisão recente, 
de não permitir, no corrente ano, o lan
çamento de subscrições de capital pelas 
grandes empresas governamentais em 
operação na Bolsa, e o restabelecimento, 
já em fase final de estudo, de legislação 
que efetlve o pagamento do Imposto de 
renda pelas empresas sob controle do 
setor público, da União, Estados e Mu
nlcípfos. 

Outra condição diz respeito à atuação 
do sistema. financeiro oficial e do siste
ma de Incentivos. l!l_preclso salientar que 
tais mecanismos estao, hoje, de fato, mo
bilizados para. apoiar, maciçamente, a 
Iniciativa privada. 

Em 1974, os bancos oficiais e o sistema 
de incentivos fiscais destinaram entre 
80 e 100% dos seus recursos, conforme a 
Instituição e o setor, a projetas do se
tor privado. 

O Banco do Brasil, o BNDE, a Caixa 
Econômlca Federal e o BNH, para só 
citar os principais, emprestaram ao setor 
privado, naquele ano, respectivamente, 
95%, 80%, 82% e 84% das aplicações 
feitas. 

Na área dos Incentivos, para a empresa 
privada também foram 81% dos Incenti
vos do CDI, 90"/o dos Incentivos da 
SUDENE e praticamente 100% dos da 
SUDAM. 

Dos mais Importantes tem sido o pa
pel do Banco do Brasil e do BNDE, prin
cipalmente, na moderna evolução eco
nômlca nacional, como Instrumentos de 
apoio, eflctentes e estáveis, ao fortale
cimento da empresa privada. 

O BNDE tem sido um viabilizador por 
excelência da empresa nacional, Inclu
sive dando-lhe fôlego e poder de compe-

tição em áreas novas que exigem às ve
zes, financiamentos, por projeto, entre 
Cr$ 200 e Cr$ 600 milhões. Não está mais 
o empresário nacional condenado a ser 
o primo pobre nas participações, nem o 
pequeno empresário cercado de grandes 
competidores. 

Ao longo dos Governos da Revolução, 
a conduta do BNDE tem sido eminente
mente prlvatlvlsta, através das gestões de 
Garrido Torres, Jaime Magrassl e, ago
ra, Marcos Vianna, Indo ao ponto de fi
nanciar os sócios brasileiros para que 
lntegrallzem a sua participação em as
sociações com grupos estrangeiros, as
sim como, multas vezes, saindo de sua 
área estrita para propor ao Governo me
didas gerais de estimulo à empresa na
cional. 

O BNDE que foi, na sua origem, um 
Banco para financiar a Infra-estrutura 
e, pois, o setor público, está hoje voltado 
para as áreas prioritárias de Interesse da 
iniciativa privada. Dai, entre outras ta
retas, a de principal financiador dos no
vos programas do II PND: expansão da 
Indústria de bens de capital, siderurgia, 
metais não-ferrosos, papel e celulose, 
petroquímica. 

No presente momento, a Instabilidade 
da situação mundial exige, do setor pú
blico, atitude de, na maior medida pos
sível, bancar o risco mais elevado com 
que se defronta o empresário, quanto 
aos grandes Investimentos. 

Dentro dessa preocupação de viabili
zar os programas de Investimentos con
templados no II PND, e, em particular, 
as decisões do Presidente Geisel no âm
bito do CDE, o BNDE já equacionou, para 
1975, esquema especla1 para a correção 
monetária, com o limite de 20% já es
tabelecido. 

E vem, agora, demonstrar flexlbllldade 
com a decisão de reduzir a uma faixa 
entre 3 e 5% a taxa de juros em proje
tas para os setores de bens de capital sob 
encomenda e lnsumos básicos e para os 
financiamentos destinados à pequena e 
média empresa. A medida Interessa, In
clusive, à preservação do nosso poder de 
competição, em face do nível efetlvo de 
taxa de juros gue resulta de maiores ín
dices de lnflaçao em países desenvolvidos. 

Põe-se em prática, e em multo boa 
oportunidade, a Idéia de que Instituições 
financeiras governamentais, sem sócios 
privados, possam transferir seus resulta
dos para o sistema econômlco, através de 
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melh.<>res condições de financiamento a 
setores priorltãrios. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa· 
rah) -·Tem a palavra o nobre Senador 
Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, com muito prazer; cedo a palavra, 
neste instante, ao Sr. Senador Lãzaro 
Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa· 
rab) - Tem a palavra o nobre. Senador 
Lázaro Barboza. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, aproveitando a 
cessão da palavra que nos faz o nobre 
CoLega Senador Itamar Franco, quere
mos apenas fazer uma comunicação à 
Mesa e ao Plenário. 

Encaminhamos, opportuno tempore, ao 
Presidente da Comissão Mista designada, 
emenda ao projeto do eminente Senador 
N'e!Son Carneiro que altera a Constitui
ção no tocante ao seu art. 175, § .1.0 , na 
qual propunha que se fizesse um plebisci
to. Pedimos permissão da Casa para lê
la, com argumentos alinhados para sua 
justificação. Acrescente-se à proposta de 
reforma constitucional supra-citada a 
segulllte emenda, nos termos do art. 75 
do Regimento Comum: 

".Art .... - Esta emenda constitu
cional somente entrarã em vigor se 
obtiver aprovação da maioria abso
luta dos eleitores, mediante consulta 
pleblscitãrla, para cuja realização, 
dentro do prazo mãximo de um ano, 
o Tribunal Superior Eleitoral baixarã 
as respectivas instruções." 

Justificação 
O plebiscito, como tantos institutos ju~ 

rídicos atuals, teve sua origem no Direi
to Romano. 

A propósito, doutrina o antigo Prof. 
Reynaldo Porchat: 

"292. Plebiscltum. est, quod plebs 
plebeio magistratu interrogante, ve
luti tribuno, constituebat." 

N<> vernáculo: 
"l!: aquilo que a plebe determinava, 
sob proposta de um magistrado ple
beu, como o tribuno. 
"A palavra plebiscitum formada de 
plebis e scitum, significa ordem da 
plebe. 
"Assim, diz Gaio que o plebiscito 
est quod plebs jubet atque eonsti-

tuit - é o que a plebe ordena e 
constitui." (Direito Romano, n.0 292.) 

2. Como se vê, o vocãbulo, origina
riamente, se ressentia da divisão do povo 
romano em classes, principalmente da 
plebe que se opunha ao patriciado. Hou
v.e lutas terríveis na antlgüidade clássi
ca, sobretudo na Grécia e em Roma, até 
que a plebe conquistasse os direitos de 
cidadania. 

Fustel d!e Coulanges, em sua obra clãs
sica, mostra como a plebe não fazia par
te do povo, que apenas compreendia os 
patrícios e seus clientes. Seja na polis 
grega, seja na urbs romana, os patrícios 
habitavam a cidade propriamente, Isto 
é, o recinto sagrado, privativo daqueles 
que tinham o direito da cidadania. A 
plebe morava além dos muros que cer
cavam a cidade. Por isso, a plebe era 
equiparada aos animais, na constituição 
de suas famílias: Connubia promiscua 
habent more ferarum. ("A cidade anti
ga", g,a edição, titulo II, capitulo II.) 

Isto mostra a profundidade da revo
lução que se operou na sociedade e no 
Direito Romano quando a plebe logrou 
equiparar-se aos patrícios. · 

3. Do Direito Romano, o plebiscito 
passou para os demais povos, chegando 
até nós. 

A Constituição atual prevê especifica
mente a consulta plebiscitãrla prévia 
para a criação de Municípios (art. 14). 

Em virtude do dispositivo constitucio
nal, foi promulgada a Lei Complementar 
n.o 1, de 9 de novembro de 1967, que es
tatuiu as seguintes normas: 

"Art. 3.0 - As Assembléias Legislati
vas, atendidas as exigências do ar
tigo anterior, determinarão a reali
zação de plebiscito para consulta à 
população da ãrea territorial a ser 
elevada à categoria de município. 
Parágrafo único - A forma da con
sulta pleblscltárla serã regulada me
diante resoluções expedidas pelos 
Tribunais Reg'ionais Eleitorais, res
peitados os seguintes preceitos: 
I - residência do votante hã mais 
de um ano na ãrea a ser desmem
brada; 
II - cédula oficial, que conterã as 
palavras sim ou não, indicando, res
pectlvament~ a aprovação ou rejei
ção da crlaçao do Município". 
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"Art. 4.0 - Para a criação de muni· 
cipio que resulte de fusão de área 
territorial· Integral de dois ou mais 
municípios, com a extinção destes, é 
dispensada a verificação dos requl· 
sltos do art. 2.o . 

Parágrafo único - No caso deste ar·. 
tlgo, o plebiscito cons'lstlrá na con
sulta à.<! populações Interessadas so
bre sua concordância com a fusão e 
a sede do novo munlciplo". 
"Art. 5,0 

- Somente será admitida a 
elaboração de lei que crie munlciplo 
se o resultado do plebiscito lhe tiver 
sido favorável pelo voto da maioria 
absoluta dos eleitores". 

4. Todavia, para a criação de Terri
tório e Estados, mediante desmembra· 
mento ou fusão dos atuals, a Lei Com
plementar n.0 20, de 1.0 de julho de 1974, 
não previu a consulta plebiscitârla, eis 
que a Constituição não formula tal exi
gência. 

A primeira conclusão a se tirar do fato 
é a de que entendeu o leg'!slador que a 
consulta pleblscltária só pode ser feita 
naqueles casos expressos que o Estatuto 
Básico prevê, Isto é, na criação de novos 
Munlciplos, mediante desmembramento 
dos atuais ou anexação de territórios dos 
j â . existentes. 

Assim sendo, é de concluir-se que a 
realização de plebiscito, seja para vali
dade de reforma constitucional, seja pa
ra validade de lei, há de ser precedida 
de reforma constitucional, que exija tal 
requisito, mesmo porque a Constituição 
atual, ao regular sua reforma (artigos 
46·49), não formula tal exigência. 

No caso, trata-se de reformar o 1 1.o 
do art. 175 da Lei Ma'lor que estabelece 
a indlssolubllldade do vinculo conjugal. 

Em outras palavras, é a instituição do 
divórcio, que não pode vingar a não ser 
que se revogue o principio constitucional. 

5. Entendemos que se trata de maté
ria da mais alta Importância para a v'lda 
do povo brasflefro. 

Há divergências lntransponivels de 
opiniões a respeito do assunto. 

As correntes em que a Nação se divide, 
no tocante ao tema, são lnconc1llávels. 

Entendemos que o Congresso não de
ver'ia, sozinho, assumir a responsablll
dade de uma decisão dessa envergadura 
e gravidade, sem conhecer exatamente 
o pensamento da maioria do nosso povo. 

Na verdade, estamos num regime re· 
presentativo, em que os mandatários 
podem deliberar em nome do povo, do 
qual emana todo o poder que em seu 
nome é exercido. Na verdade, o Con· 
gresso tem o poder constitucional de 
emendar a Constituição e revogar o 
principio da lndlssolubllldade do vinculo 
conjugal. 

Deverá, porém, fazê-lo, assumindo, 
sozinho, a responsab111dade de um ato 
de tamanha envergadura e cujas conse
qüências não podem ser rigorosamente 
previstas? 

Entendemos que seria mais democrá
tico e, por Isso mesmo, o Congresso se 
fortaleceria enormemente perante a opi
nião pública se, através de emenda cons
titucional, deferisse ao povo a decisão 
definitiva. 

Dai a razão de ser da presente emen
da que subordina a validade da reforma 
constitucional, quanto à lndlssolublllda
de, à prévia aprovação do povo, através 
da mais ampla consulta pleblscltária. 

6. Há precedentes históricos, que jus
tificam esta proposição. 

Ass'lm é que a nossa primeira Consti
tuinte, Instalada em 3 de maio de 1823, 
entrou logo em conflito com Pedro I, 
que entendia reduzlr·lhe os poderes. Por 
isso, foi ela dissolvida pelo monarca. 

Criou, então, o Imperador o Conselho 
de Estado, a quem cometeu a tarefa de 
elaborar o projeto de Constituição, que 
seria submetido a uma nova Constituin
te. Foi ele, entretanto, enviado às Câma
ras Municipais, para o estudarem e 
opinarem, como ensina Herculano de 
Freitas, no seu Direito Constitucional, 
edição de 1923, págs. 40/41, 

Algumas Câmaras,· como as de ·Itu e 
Olinda, se lllanlfestaram contra. 

Em vista disso, o Monarca, alegando 
que lhe tendo requerido os povos deste 
Império, juntos em Câmaras, que nós 
quanto antes jurássemos e f'lzéssemos 
jurar o projeto de Constituição, que ha
víamos oferecido às suas observações 
para serem depois presentes à nova 
Assembléia Constituinte, mostrando o 
grande desejo que tinham, de que ela se 
o~ervasse já oomo constituição do Im· 
pérlo, por lhes merecer a mais plena 
aprovação, e dele esperarem a sua lndl· 
vidual e geral fel1cldade politica", jurou 
o projeto e mandou cumpri-lo e obser· 
vá-lo. 
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Baseou-se, pois, numa consulta pré
via aos povos do Império junoos em Câ
maras. 

Posteriormente, houve criticas acerbas 
ao Monarca, como. a declaração de Pau
la e Souza, feita mais tarde, da Tribuna 
da Câmara com as seguintes palavras: 
Sr. Presidente, a Constituição foi dada 
pelo déspota, à ponta de baionetas, e fql 
feita por aqueles que tinham interesse 
em que se fizesse como está, !soo , por 
conselheiros de Estado, que atraiçoaram 
a Nação e comeram o dinheiro da mes
ma Nação {0 Parlamento e a Evolução 
Nacional, de José Honório Rodrigues, vol. 
3, tomo I, pág. 96). 

A Constituição de 1937, outorgada pelo 
Presidente Getúlio Vargas, dizia no art. 
187: 

"Esta Constituição entrará em vigor 
na sua data e será submetida ao ple
biscito nacional na forma regulada 
em decreto do Presidente da Repú
blica". 

Entretanto, tal plebiscito jamais se 
realizou. 

Outro precedente foi o da Emenda 
Constitucional n.o 4, de 2 de setembro 
de 1961, votada num momento de grave 
conturbação politica e que Instituiu o 
ststema parlamentar de governo. Seu 
art. 25 previu a realização de plebiscito 
que decida a manutenção do sistema 
parlamentar ou volta ao sistema presi
dencial, devendo, em tal hipótese, fazer
se a consulta pleblscltárla nove meses 
antes do término do atual período pre
sidencial. 

Feito o plebiscito, fo'l restabelecido o 
sistema presidencial. 

7. Como ensina Darcy Azambuja, há 
o referendum consultivo ou plebiscito 
quando o povo é chamado a pronunciar~ 
se sobre a conveniência ou não de uma 
lei a ser feita pelo Parlamento, e o 
referendum deliberativo, quando a con
sulta do povo é posterior à elaboração 
da lei {Teoria Geral do Estado, s.a ed., 
pág. 224). 

Entendemos que, no caso, por se tra
tar de Inovação da mais alta importân
cia, que vem modificar ex-radice insti
tuto jurídico de tradição secular em 
nosso Pais, essa consulta deve ser feita, 
Isto é, se votada pelo Congresso, a emen
da constitucional somente entrará em 
vigor se aprovada em plebiscito. 

Pensamos que o povo deve ser consul
tado se deseja ou não a reforma cons
titucional que abole a. lndlssOlubilldade 
do vinculo conjugal. 

E assim julgamos por ser mais demo
crático. E porque revestirá o Parlamen
to de grande autoridade moral para de
liberar responsável e democraticamente, 
engrandecendo-se e fortalecendo-se aos 
olhos da Nação. 

·o povo, que Irá sofrer as conseqüên
cias benéficas ou maléficas da reforma, 
deve dizer claramente aos seus manda
tários qual o seu pensamento e o seu 
desejo. 

A propósito, não podemos desconhecer 
a lição magistral de Jacques Marltaln, 
escrevendo sobre a lmportànc'la da par
ticipação popular na organização da vi
da pública, quando deduziu os seguintes 
ensinamentos: 

"Tiremos daí duas conclusões. A 
primeira é que, segundo o principio 
pluralistlco, tudo aquilo que, no cor
po politico, puder ser feito por ór
gãos particulares ou soc'ledades de 
grau Inferior ao Estado e nascidas 
da livre Iniciativa do povo, deveria 
ser realizado por esses órgãos ou 
sociedades particulares. A segunda 
é que a energia vital deveria Inde
finidamente proceder do povo, den
tro do corpo politico. Por outras 
palavras, o programa do povo não 
deverá ser oferecido ao povo de ci
ma para baixo, e por ele aceito, mas 
deverá ser obra do próprio povo. 
Significa isso que, na base de tudo, 
em um nível muito mais profundo 
que o dos partidos politicas, o Inte
resse ~ a Iniciativa do povo em as
suntos cívicos deverão começar por 
um despertar da consciência comum 
nas menores comunidades locais e 
aí permanecer constantemente em 
ação. Entramos ai no terreno do que 
se pode chamar os meios de edifica
ção orgânica. Essas atlvldades de 
crescimento espontâneo representam 
para o povo meios lndiretos, mas efi
cazes, de superintender, de fiscali
zar o Estado democrático, não so
mente por terem uma repercussão 
normal no comportamento dos par
tidos pollticos mas ainda por mante
rem, depois de criadas no corpo 
polit'lco, correntes de alta potência e 
vlrtual1dade poderosas que o Estado 
não pode desconhecer" (0 Homem 



e o Estado, Agir, tradução de Alceu 
Amoroso Llma, 1959, págs. 82/83). 

Estas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
as razões que nos levaram a redigir e a 
apresentar, devidamente formallzada, 
com a assinatura de um terço. dos Srs. 
Senadores, a emenda ao projeto de auto
ria do eminente Senador Nelson Car
neiro e que tramita na Comissão :Mista 
Incumbida de apreciá-lo. (Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, volto hoje a 
abordar o problema do confisco que con
tinua a ser exercido contra os produto
res de açúcar do Pais. Cumprindo a le
glslacão vigente, o Instituto do Açúcar 
e do Alcool, no exerclclo da monopsonla 
que lhe cabe, adquire o produto no mer
cado Interno por um preço fixo lrrlsól'lo 
e vende o mesmo no mercado externo, 
pelos preços vigentes no mercado Inter
nacional, lucrando a diferença. 

No flm de 1974, por exemplo, o Insti
tuto vinha pagando pela tonelada mé
trica de açúcar produzida no Pais pouco 
mais de cem dólares - obtendo por ela, 
no mercado externo, quase mil e qui
nhentos dólares. 

A diferença entre os dois preços cons
tl tui, justamente, aquela parcela con
flscada àquele que teria justo e indls
cutlvel direito a ela, considerado o siste
ma económico que adotamos. Refiro-me 
ao Industrial. 

A Constituição federal estabelece no 
seu art. 160, Sr. Presidente, que a ordem 
económica e social tem por fim reaUzar 
o desenvolvimento nacional e justiça 
social, com base em seis principlos que 
enumera. O primeiro deles refere-se à 
liberdade de Iniciativa: 

Outro principio, o quinto na enume
ração, alude à repressão ao abuso 
do poder económlllo, caracterizado 
pelo domlnlo dos mercados, a elimi
nação da concorrência e o aumento 
arbitrário dos lucros; 

Ora, a continuidade da politica que 
vem sendo observada no setor açucarei
ro da economia nacional fere de algum 
modo, frontalmente, no meu entender, 
esses dois prlnclplos. Pr'lmelro, porque a 
Instituição e manutenção do Pais do mo
nopóllo de compra da produção açuca
reira, exercido através de uma agência 

estatal, tem evidente conotação contrá
ria à liberdade de Iniciativa Inscrita em 
nossa Carta Magna. 

E, de outro lado, a ex!stêncla e o aclo
namento do mecanismo monopoilsta 
constitui evidente abuso do poder eco
nómico, caracterizado pelo domlnlo dos 
mercados, a eliminação da concorrência 
e o aumento arbitrário doa lucros - para 
usarmos a própria linguagem da Cons
tituição. 

O fato de o abuso ser praticado, no 
caso pelo próprio Estado, que ·dele se 
beneficia, não desfigura ou atenua sua 
significação ... 

Deve o Estado, obviamente, ser o pri
meiro a cumprir sua própria Carta Cons
titucional. Porque, se ele não a cumpre, 
os cidadãos ficam também desmotiva
dos para fazê-lo ... 

Bem sei, Sr. Presidente, que o art. 183 
da mesma Constituição federal faculta 
a Intervenção no dominlo económico e 
o monopólio de determinada Indústria 
ou atlvldade, mediante lei federal, quan
do Indispensável por motivo de segu
rança nacional ou para organizar setor 
que não possa ser desenvolvido com 
eficácia no regime de compet'lção e de 
liberdade de lnlclatlva, assegurados oa 
direitos e garantias Individuais. 

Nesse mesmo art. 163, parágrafo 'linl
co, estabelece que para atender a ln-· 
tervenção referida, 

" ... a União poderá Instituir contri
buições destinadas ao custeio doa 
reapectlvos serviços e encargos, na 
forma que a lei estabelecer." 

Ainda que se examinem os fatos à luz 
dessas disposições veiculadas no art. 163 
da Constituição, Sr. Presidente, continua 
estranho, no meu entender, o que se pas
sa no setor açucareiro ... 

De fato, o estabelecimento de um 
rlgldo controle .em toda a área ocupada 
pela agrolndústrla açucareira se justifi
caria, talvez, até fins da década de 60, 
porque manter a vitalidade e o cresci
mento desse setor da economia pátria 
- ameaçada pela absolescêncla de suas 
fábricas e pela não-competitividade de 
seus preços - atenderia, realmente, a 
uma questão de segurança nacional. 

Isso porque, explicamos, um colap!O 
no setor slgnlflcarla não apenas a misé
ria e a fome para milhares de patrlclos 
de diferentes Estados da Federação - · 
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como, também, de um modo indireto, 
comprometeria a saúde econômica das 
regiões onde existissem canaviais e usi
nas. 

Mas, desde o momento que o quadro 
conjuntural mudou; em que o preçe do 
açúcar produzido no Brasil passou a ser 
competitivo no mercado Internacional, 
cujas perspectivas são cada vez mais 
promissoras, como sabemos; desde esse 
momento, repito, qualquer exercício de 
monopólio no setor açucareiro, pelo Es
tado, é. uma exorbitância, porque não 
mais existindo o motivo relevante que 
poderia justificá-lo na linha da disposi
ção constitucional, a Intervenção estatal 
está Impedindo o advento de um regime 
de competição e de liberdade de Inicia
tiva, em harmonia com o preceito cons
titucional vigente. 

Os produtores passam a ser, no caso, 
simples peças de uma máquina, sob o 
comando do Estado, como se estivésse
mos no mais tranqüllo regime económico 
de cunho socialista. Um regime, exata
mente, que não se afina com a livre em
presa e com a propriedade privada ... 

De outro lado, ainda argumentando com 
base no art. 163 da Constituição, men
cionaremos o fato de que o parágrafo 
único do mesmo dispõe que a União, para 
atender à Intervenção admitida, poderá 
Instituir contribuições destinadas ao 
custeio dos respectivos serviços e encar
gos, na forma que a lei estabelecer. 

Quero frisar, Sr. Presidente, que existe 
no caso, não uma contribuição fixada que 
atenda ao simples custo dos serviços ... 

A mecânica do Fundo Especial de Ex
portação previsto no art. 28 da Lei ... 
n.o 4.870, de 1.0 de dezembro de 1965 e 
sobre a qual dispõe também o art. 4.0 

do Decreto-Lei n.0 308, de 20 dJe fevereiro 
de 1967, não se destina a gerar uma re
ceita prevista ou estimada em determi
nado nível, para atender ao custo de 
serviços relacionados com o exercício da 
Intervenção. 

O que ocorre é algo multo diferente 
disso. Superada, como se sabe, a gravo
sldade que em outros tempos envolvia 
o açúcar bra,silelro, ru estrutura legal 
montada; em outro tempo, para viabi
lizar a comercialização Internacional do 
mais antigo produto Industrial brasileiro 
- passou a funcionar, no sentido Inver
so, como apropriador d·e uma receita que, 
de direito, dieveria pertencer aos que 

produzem a mercadoria relacionada com 
aquele Fundo Especial de Exportação. 

O Sr. Itamar Franco- V. Ex."' permi
te um aparte, nobre Senador? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Com prazer. 

O Sr. Itamar Franco - Minha Inter
venção é apenas para congratular-me, 
mais uma vez, com v. Ex.a, que hoje 
aborda um assunto da mais alta gravi
dade. A Nação toma conhecimento das 
criticas que V. Ex."' faz ao Instituto do 
Açúcar e do Alcool. Cremos que a Nação 
precisava ouvir o que v. Ex."' fala neste 
Instante, nesta oportunidade em que o 
Movimento Democrático Brasileiro pre
side esta sessão do Senado. Então, mais 
uma vez, cumprimentamos v. Ex."' por 
trazer a público problemas atlnentes ao 
Instituto do Açúcar e do Alcool do nosso 
Pais. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Quase que os estou realejando, porque, 
representante de um Estado onde há 
predominância da agrolndústria açuca
reira, tenho enfocado esses problemas 
seguidamente. E, agora mesmo, estou 
me aprestando para trazer a lume um 
modesto trabalho intitulado "O Açúcar 
Amargo" - do qual, diante desse aparte, 
V. Ex."' se candidata a receber o exem
plar n.0 1 e que vem, numa linha de 
coerência, chamando a atenção, justa
mente, para os problemas dos lavradores 
que, no meu modo de entender, deveriam 
ter uma participação. 

O Instituto do Açúcar e do Alcool é 
detentor desse monopólio; afinal de con
tas, não é propriamente o culpado. E eu 
aqui, falo no Instituto de uma maneira 
genérica, mas, ressalvando, faça questão 
de frisá-lo, o seu grande e eminente 
Presidente General Alvaro Tavares do 
Carmo, um homem voltado para a solu
ção desses problemas e que, se na sua 
esfera de ação tivesse poder para decidir 
sobre esses aspectos do confisco, tenho 
a impressão de que o faria, atendendo 
aos reclamos dos lavradores e dos pro
dutores do açúcar. 

Sabe v. Ex."', que é também represen
tante de unidade federativa que já foi 
um grande Estado· açucareiro, e que 
pagou caro, como pagou o meu querido 
Estado do Rio, com a transferência de 
quotas - assunto que eu bradei, segui
damente, aqui desta tribuna - da atl
vldade daquele órgão, nociva à economia 
do Estado. 
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Minas Gerais, por exllmplo, poderia 

ter hoje a sua economia multa bem alen
tada com a produtividade das usinas, 
com o apoio para uma politica açucareira 
bem orientada, como está fazendo com o 
café, que deve, se não me engano, estar 
quase ultrapassando a produção do Pa
raná, e nesta hora em que o mundo todo 
está com fome, e com aquelas terras 
ubérrlmas, Inclusive da área açucareira 
que tenho o privilégio de conhecer, por
que uma parte da minha vida servi no 
Instituto do Açúcar e do Alcool, fazendo 
um Inquérito sobre o nivel de vida, e 
estive na sua querida Zona da Mata, 
principalmente na capital canavleira, na 
época, e que ainda hoje o é - Ponte 
Nova. 

V. Ex.11 Ilustrou, quanto ao fato de o 
MDB estar presidindo a sessão só devo 
dizer que é motivo de satisfação vermos 
essa rotatividade. Não há aqui a rolha 
para que os outros membros da Mesa não 
venham a ocupar as funções nesse rotary. 

O Sr. Itamar Franco - Multo bem, 
Excelência! 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Aqui há, também, um CPOR da Mesa .. 
Ag·ora, por exemplo, é o 1.0-Vlce-Presi
dente, mas há ocasiões em que o próprio 
suplente é quem está presidindo. E esse 
CPOR é dellcioso, porque torna ameno 
esse co·nvívlo com todos os colegas. 

Bem sei, Sr. Presidente, que não estou 
dizendo novidades. Constrange-me, ou
trossim, o caráter um tanto didático que 
tentei emprestar à caracterização do es
bulho que continua sendo feito contra 
perseverantes patrícios que, plantando 
ou moendo cana, conseguiram elevar o 
Brasil à posição de primeiro produtor 
mundial de açúcar de cana e segundo ex
portador mundial desse produto. 

Diz o Senhor Presidente da República 
na Mensagem que encaminhou ao Con
gresso, abrindo a presente Sessão Legis
lativa, que em 1974 as exportações bra
brasllelras de açúcar demerara, cristal e 
refinado, alcançaram a 2,3 milhões de 
toneladas, equivalente em valor a 1,3 bi
lhão de dólares, assumindo a posição de 
principal componente da pauta de ex
portações brasileiros, com 17% do mon
tante da receita global de divisas. 

Aspecto favorável, que também mere
ce destaque -observa, ainda, a Mensa
gem Presidencial, a que me referi - é 
a elevação dos preços médios unitários 
obtidos pelo produto brasileiro no mer-

cado mundial, passando de 200 para 579 
dólares por tonelada, respectivamente, 
nos anos de 1973 'e 1974, 

Através dos recursos do Fundo Especial 
de Exportação, principal mecanismo para 
a execução das políticas estabelecidas, 
Informa a Mensagem citada, o Governo 
faz retornar ao setor parcela substancial 
dos resultados da exportação, através de 
programas e projetos prioritários, apro
vados pelo Instituto do Açúcar e do AI
coo). No ano de 1974, visando à reestru
turação do parque industrial açucareirO, 
foi aprovada a aplicação de 2,7 bilhões 
em projetos de modernização e raciona
lização de usinas e em reforço de capital 
de giro das cooperativas de produtores. 

SObre a destinação dos recursos nesse 
Fundo Especial de Exportação trouxe im
portantes esclarecimentos ao Congresso 
o General Alvaro Tavares do Carmo, 
Ilustre Presidente do Instituto do Açúcar 
e do AlcooiJ ao participar da mesa-re
donda sobre o Açúcar, realizada em se
tembro de 1974, na Câmara dos Depu
tados, por lnlclatlva da Comissão de 
Agricultura e Política Rural daquela 
Casa, à qual tive o prazer de comparecer. 

Respondendo a uma observação que 
entã-o foi feita, por um debatedor, disse 
o General Tavares do Carmo, na oportu
nidade, aludindo à diferença entre o 
preç·o que o produtor recebe e aquele 
pelo qual o Instituto vende o açúcar, que 
o preço FOB da tonelada de açúcar é 
de cerca de 220 dólares. As médias deste 
ano <referia-se a 1974, como vimos) têm 
girado em torno de 400 e 600 dólare.q. 
Embora os preços atualmente estejam 
mais altos, prosseguiu o General, as mé
dias são de 400 a 600 dólares, porque os 
preços do principio do ano têm certa ln
fluência. A diferença é mesmo multo 
grande. Isso gera um saldo vultoso no 
Fundo de Exportação. Mas já é hora de 
pôr os pingos nos 11, pondera o ilustre 
Presidente do Instituto do Açúcar e do 
Alcool. E pergunta: Para onde vão esses 
dólares? Em primeiro lugar, não sal um 
cruzeiro da Indústria açucareira. Eles são 
devolvidos, digamos assim, ao próprto 
setor, através de investimentos. J!: uma. 
poupança forçada que o Governo quase 
está convidando o setor a fazer. Se não 
fizesse assim, nós não estaríamos prepa
rados através de uma modernização in
dustrial. através das melhorias na pro
dutividade agricola, para os dias futuros. 
Acrescentou ainda. Não podemos garan
tir que o preço do açúcar permaneça 
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Indefinidamente alto, como ocorre hoje 
no mercado, ponderou, cauteloso, o Ge
neral Tavares do Carmo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a fina
lidade das duas citações que acabo de 
fazer, reproduzindo trecho da Mensagem 
Presidencial e parte do qu·e disse o Ge
neral Alvaro do Carmo, na Comissão de 
Agricultura e Política Rural da Câmara 
dos Deputados, é mostrar o pleno reco
nhecimento de um fato - o confisco, de 
que ora me ocupo - pelas duas eminen
tes figuras mencionadas, sejam, o pró
prio Senhor Presidente da República e 
o Presidente da Autarquia executante 
da politica seguida pelo Governo para o 
setor açucareiro. 

Essa politica - faço questão de frisar 
neste Instante - não surgiu agora, na 
vigência do Governo Gelsel, ou na ges
tão do Sr. Alvaro do Carmo no Instituto 
do Açúcar e do Alcool. O que se vem fa
zendo no setor açucareiro c·ompõe um 
longo processo - multas leis, órgãos e 
atas - Iniciado nos distantes primórdios 
da década de 30. 

Acontece que a conjuntura no setor 
açúcarelro mudou. E mudou, ao que pa
rece, para uma duradoura permanência 
da demanda mundial em nível elevado, 
com preços compensadores. 

O açúcar brasileiro deixou de ser gra
voso. Os Industriais do setor deixaram de 
ser aqueles homens assustados e indefe
sos que não podiam dormir pensando no 
dia de amanhã, com o fantasma dos es
toques encalhados, dos preços vis e da 
falta de recursos para atender à reposi
ção dos equipamentos. 

Hoje, a situação é outra, graças a 
Deus. A Indústria açucareira do Brasil 
atingiu a maturidade e são extrema
mente favoráveis as perspectivas a ela 
abertas. Cresce o concurso de açúcar, em 
parte em virtude da elevação do nível de 
vida em alguns países do chamado Ter
ceiro Mundo; e a Oferta de produto pe
los tradicionais fornecedores não vem 
acompanhando a demanda no mesmo 
ritmo. 

Tudo Isso compõe um quadro novo e é 
estranho que se dê continuidade à velha 
política de tutela à agrolndústrla açuca
reira, como se ela ainda fosse aquela 
órfã desamparada de outros tempos. 

Existem hoje, todas as condições para 
que o trabalho e a produção, no espaço 
ocupado pela agrolndústria de que esta
mos falando, se processem em regime de 

• 
livre Iniciativa e de concorrência, com 
vistas à maximização dos lucros, no cor
reto estilo de uma economia capitalista 
como é, por definição, a economia brasi
leira. 

Não existe mais aquela situação espe
cial, Indiscutível razão de segurança 
nacional, para us111r a linguagem do ci
tado art. 1&3 da Constituição que jus
tificaria a Intervenção no setor açuca
reiro da economia pã trla, pelo menos com 
,a amplitude e com o caráter com que 
vem sendo executada, no momento. Nu
ma economia de paz todos devem pagar 
Impostos, é verdade, mas ninguém deve 
ser privado da liberdade de comerciali
zar o que produz e de lucrar, ao máximo, 
com essa comercialização. O lucro, afi
nal, é ,a motivação do empresário. E 
sempre que a rentabilidade de um setor 
econômlco cal, Inclusive pelo exercício de 
um confisco, por parte do Estado, como 
vem ocorrendo no Brasil nas áreas do 
café e do açúcar, a tendência a longo 
prazo é para o seu esvaziamento. 

Não me proponho ,aqui, Senhor Presi
dente, à defesa de teses radicais. Não 
sugiro a extinção do IAA, com a conse
qüente suspensão de seus programas de 
assistência técnica e financeira aos la
vradores de cana e aos fabricantes de 
açúc.ar. Ninguém desejaria Isso. O IAA 
cumpre, sem dúvida, um relevante papel 
e grande é a sua folha de serviço à agro
Indústria açucareira nacional. 

Vamos manter basicamente a estrutu
ra, Sr. Presidente. Mas, tentemos re
encontrar a verdade dos fatos; procure
mos recolocá-los no contexto de um qua
dro real e na linha de uma função espe
cifica. 

Quando um órgão público foge ao con
dicionamento de uma realidade e à es
pecificidade de função dele esperada esse 
órgão está exorbitando; está ,agindo, 
ainda que bem intencionadamente, no 
rumo contrãrlo ao interesse público e, 
então, é preciso trazê-lo de volta à posi
ção certa. 

É o que, sem nenhuma restrição pes
soal à pessoa ou à gestão do Sr. Ge
neral Alvaro do Carmo, cuja operosidade 
reconheço, acho que está precisando ser 
feita com o IAA. 

É preciso reconstrui-lo, Senhor Presi
dente, reformulando em profundidade 
toda a prolixa e, por Isso mesmo, em 
parte, Inoperante legislação que discipli
na a agroindústrla açucareir,a no Pais. 
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Precisamos reduzir e simplificar essM 
numerosas leis, estabelecendo um con
junto orgânico de normM preclsM de fá
cil entendimento e de justos fins. 

Acho que o ponto alto dessa revisão, 
Sr. Presidente, deverá ser a Imedia
ta adoção de normas que assegurem .aos 
uslnelros o direito de não terem o Es
tado como sócio compulsório na comer
cialização do açúcar que sai de suas fá
bricas. E ao lavrador, ao plantador de 
cana, ao fornecedor, tradicionalmente 
passado para trás na luta entre o mar e 
o rochedo, modesta figura, que, no en
tanto, ocupa no processo da produção 
açucareira uma posição fundamental, a 
ele, repito, deve ser .assegurado, como já 
disse em discurso nesta Casa em junho 
de 1974. . • Participação direta e eqülta.
tiva. no preço que vier a ser alcançado 
pelo açúcar proveniente da moagem das 
canas por ele postos na balança das fá
bricas. 

Ao General Geisel, cujo governo vem 
inspirando simpatia e confiança a todos 
os que trabalham e que produzem neste 
Pais, dirijo, concluindo, um dlreto apelo, 
emitido e alimentado na longa vivência 
que tenho dos problemM da agroindús
tria açucareira, no sentido de que, para 
o bem de todos, considere a convemên
cla dessa necessária revisão, em profun
didade, nas estruturas legais e .adminis
trativas ligadM ao setor açucareiro da 
economia nacional. Uma iniciativa nesse 
rumo levaria esperança e justiça a al
guns milhões de brasileiros. 

lll o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Multo bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa.rah) 
- Concedo a ·palavra ao nobre Senador 
Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MON'I'ORO - Sr. Pre
sidente, Srs. eSnadores, acabamos de so
licitar à Mesa o desarqulvamento de pro
jeto de nossa Iniciativa relativo à fis
calização da Previdência Social pelos 
empregados e pelos empregadores. 

Quem são os primeiros Interessados no 
bom andamento da previdência social 
senão os seus Msoclados, empregados e 
empregadores? 

lll, por Isso, da maior utll1dade, inte
grá-los nas tarefM de fiscalização e di
vulgação da previdência social. 

Com esse objetlvo apresentamos Pro
j,eto de Lei est!llbelecendo· que, mediante 
convênio com o INPS, as entidades sln-

dlcals de empregados e empregadores 
poderão participar dos serviços de fisca
lização e divulgação da legislação .previ
denciâria. 

Quatro razões justificam a medida pro
posta: 

1. a reconhecida utllldade social de se 
promover a participação dos interessadoo 
na solução dos problemas que lhes dizem 
respeito; 

2. o preceito legal que atribui aos sin
dicatos a missão de colaborar com os po
deres públicos na solução dos problemas 
de interesse da respectiva categoria; 

3. a existência, em nossa legislação, 
de norma análoga, autorizando a. utiliza
ção dos sindicatos rurais de empregados 
e empregadores, na flscàllzação e divul
gação dos programas do FUNRURAL; 

4. a disposição manifestada pelas or
ganizações sindicais de colaborar na fis
calização do INPS e na divulgação da 
legislação previdenclâria. 

1. A primeira razão decorre de um prin
cípio da moderna política social: o im
perativo da participação. Para o desen
volvimento de programas eficientes e re
almente adaptados à vida social, é pre
ciso promover a participação ativa dos 
diversos setores da comumdade no de
sempenho desses programas. 

A e~pllcação é simples: quando os se
tores de uma comunidade não participam 
no desenvolvimento de planos que lhe 
dizem respeito, seu comportamento na
tural é de Indiferença e apatia. Mas, 
quando se substitui a passividade pela. 
pa.rticlpa.Ção, mobiliza-se o esforço, o 
conhecimento e a e~erlêncla daqueles 
que são dlretamente interessados no bom 
andamento e na. eficiência dos progra
mas. 

2. Aliás, como preceito genérico, nossa 
legislação já atribui aos sindicatos a 
prerrogativa de colaborar com o poder 
público na solução de problemas de inte
resse comum. 

o art. 513 da Consolidação dM Leis do 
Trabalho dispõe e~ress.amente: 

"São prerrogatlvM dos sindicatos: 
•• ' ••••••• o o • o ••••••• o • o •••••••••••• 

d) colaborar com o Estado, como 
órgão t~cnlco e consultivo, no estudo 
e soluçao dos problemM que se rela
clonam com a respectiva categoria". 
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E, no mesmo sentido, o art. 514 da 
mesma Consolidação Inclui entre os de
veres dos sindicatos: 

"a) colaborar com os poderes pú
blicos no desenvolvimento da solida
riedade social". 

3. Além dessas disposições genéricas, jâ 
existe em nossa legislação norma ana
Ioga autorizando a participação dos sln
<Hcatos rurais, de ·empregados e emprega
dores, na fisc.allzação e divulgação dos 
programas do FUNRURAL. 1!: do seguinte 
teor o art. 150 do novo Regulamento do 
Programa de Assistência do Trabalhador 
Rural, aprovado pelo Decreto n.o 73.617, 
de 12 de fevereiro de 1973: 

"Art. 150, As entidades sindicais de 
trabalhadores e de empregadores ru
rais poderão ser utilizadas em servi
ços de fiscalização e na Identificação 
dos grupos rurais abrangidos pelo 
PRORURAL, assim como, mediante 
convênio com o FUNRURAL na Im
plantação, divulgação e execução 
daquele programa, em complemento 
à colaboração especificamente jâ 
prevista neste Regulamento." 

Não se justifica que as entidades sindi
cais urbanas deixem de receber o mes
mo tratamento. 
4. Finalmente, corno dissemos, as pró
prias organizações sindicais têm mani
festado sua disposição de realizar tais 
serviços. Hâ muitos anos, os sindicatos, 
federações e confederações nacionais de 
trabalhadores vêm reafirmando essa dis
posição e, até mesmo, vêm reivindicando 
sua participação na tarefa de fisc.alizar 
a execução da política prevldenciârla 
brasileira. 

Nas Comissões de Justiça e Legislação 
Social o projeto recebeu pareceres unâ
nimes favorâveis, de que foram relatores 
os Senadores Acc!oly Filho e Mattos 
Leão. 
Entret~to, 90r Imperativo regimental, 

a proposiçao foi arquivada, finda a Ses
são Legislativa, sem ter sido apreciada 
pelo plenârio. 

Por essa razão, estamos requerendo, 
com base no ,art. 367 do Regimento In
terno, o desarquivamento do projeto e 
seu encaminhamento a deliberação do 
plenârio. Atendemos, assim, uma exigên
cia de justiça social e de Interesse pú
blico. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Farah) 
- Lembro aos Srs. Senadores que hâ 
Sessão do Congresso Nacional convocada 

para as 18 horas e 30 minutos, no ple
nârio da Câmara dos Deputados e desti
nada à leitura das Mensagens n.os 30, 33 
e 34, de 1975-CN, 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão. 

Designo para .a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.o 28, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Nelson carneiro, solici
tando o desarqulvamento do Projeto de 
Lei do Senado n.0 38, de 1974, que altera 
o paragrafo único do art. 26 da Lei n.O 
3.807, de 26 de agosto de 1960 - (Lei 
da Previdência Social) . 

2 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 29, de 1975, de autoria da 
Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitan
do o desarqulvamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 47, de 1974, que altera a 
legislação da Previdência Social, e dâ 
outras providências. 

3 
Discussão, em turno único, da reda

ção final (oferecida pel.a Comissão de 
Redação em seu Parecer n.0 3, de 1975), 
do Projeto de Lei da Câmara n.o 45, de 
1974 (·n.o 1. 690-B/73, na Casa de .odgem), 
que dâ nova redação ao art. 1.0 do De
creto-Lei n.0 102, de 13 de janeiro de 
1967, que dispõe sobre a diStribuição gra
tuita à magistratura e rn.agistério espe
cializado das publicações do Supremo 
Tribunal Federal, e dâ outras providên
cias. 

4 
DIScussão, em primeiro turno (apre

ciação preliminar da juridlcldade, nos 
termos do art. 296 do Regimento Inter
no), do Projeto de Lei do Senado n.0 76, 
de 1974, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro que su:prlme expressões do 
art. 566 da · Consolidação das Le1s do 
Trabalho, tendo 
PARECER, sob n.0 421, de 1974, da Co
missão 
- de Constituição e Justiça, pela lnjurl
dicldade. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas 

e 25 minutos.) 

' 
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19.a Sessão da 1.8 Sessão Legislativa da 8.8 Legislatura, 

em 2 de abril de 1975 
PRESIDiNCIA DO SR. MAGALHAES PINTO 

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

Adalberto Sena - Altair Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho - Renato Fran
co - Henrique de La Rocque - Hel
vidio Nunes - Petrônio Portella -
Mauro Benevides- Virgílio Távora 
- Wilson Gonçalves - Agenor Ma
ria - Dinarte Mariz - Domicio 
Gondim - Milton Cabr.al - Ruy 
Carneiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Wilson Campos - Arnon 
de Mello - Teotônio Vilela - Gilvan 
Rocha - Lourival Baptista - Hei
tor Dias - Luiz Viana - Ruy San
tos - Dirceu Cardoso - João Cal
mon - Roberto Saturnino - Ben
jamim Far.ah - Nelson Carneiro -
Itamar Franco - Magalhães Pinto 
- Franco Montoro - Orestes Quér
cia - Orlando Zancaner- Benedito 
Ferreira - Lázaro Barboza - Osires 
Teixeira - Italívio Coelho - Men
des Canale - Sald.anha Derzi -
Accio!y Filho - Mattos Leão -
Evelãsio Vieira - Lenoir Vargas -
Otair Becker - Daniel Krieger -
Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 52 srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

o sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 
De agradecimento de remessa de autó

grafos de Decretos Legislativos: 
- N.o 66/"15 (n,o 79/75, na origem), de 
1,o de abrll do corrente, referente aos 

Decretos Legislativos números 1, 4, 7 e 8, 
de 1975. 

AVISO 

DO SR. MINISTRO CHEFE DO GABI
NETE CIVIL DA PRESID!l:NCIA DA 
REPúBLICA 

- N.0 79 SUPAR/75, de 1.0 de abril, en
caminhando cópia das informações pres
tadas pelo Ministério do Trabalho, em 
resposta ao Requerimento n.o 242/74, de 
autoria do Senador Adalberto Sena, con
cernente ao Projeto de Lei do Senado 
n.0 57/72 que "fixa em seis horas o pe
ríodo de trabalho diário dos operadores 
em eletricidade e dá outras providên
cias". 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Com referência ,ao aviso que acaba de 
ser lido, cumpre a esta Presidência escla
recer que o Projeto de Lei do Senado 
n.0 57/72 está arquivado, de acordo com 
o disposto no art. 367 do Regimento In
terno. Sendo facultado, entretanto, a 
qualquer Senador requerer o seu desar
quivamento, esta Presidência determina 
que ,as informações prestadas pelo Minis
tério do Trabalho sejam anexadas ao 
competente processo. 

A Presidência recebeu, do Senhor 
Prefeito do Município de São Paulo, o 
Ofício N.0 S/11, de 1975 (N.O 226/75, na 
origem), solicitando autorização do Se
nado Federal para que aquela Prefei
tura possa contratar operações de cré
dito externo até o limite de US$ 100 
milhões, destinado à ampliação do sis
tema de transporte rápido de massas 
de São Paulo, através da construção da 
2.a linha, a Leste-Oeste, do Metrô Pau
listano. 

A matéria ficará aguardando, na Se
cretaria Geral da Mesa, a complemen
tação dos documentos necessários. 

Sobre a mesa, comunicação que será 
Ilda pelo Sr. 1.0-Secretário. 
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É lida a seguinte 

COMUNICAÇAO 

Excelent!.ss!mo -Senhor Senador Ma
galhães Pinto 

DD. Presidente do Senado Federal 
Comunico a Vossa Excelência, que me 

ausentare! do Pais nos dias 7, 8 e 9 do 
próximo mês de abril, a fim de tratar 
de assuntos pessoais nos Estados Uni
dos. 

Com os meus proteatos de elevada es
tima e consideração, subscrevo-me, cor
dialmente. 

Sala das Sessões, em 31 de março de 
1975. - João Calmon. 

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

O Sr. 1.0-Secretário procederá à lei
tura de projeto de lei enviado à Mesa. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 29, de 1975 

"Altera a redação do parágrafo 
único do art. 513, da Consolidação 
das Leis do Trabalho." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O parágrafo único do art. 

513, da Consolidação das Leis do Tra
balho, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

,, Art. 513 - ....... o ••• o o ••••• o ••••• 

Parágrafo único - Os sindicatos de 
empregados terão, outrossim, as 
prerrogativas de fundar e manter 
agências de colocação e de fiscalizar 
o cumprimento da legislação traba
lhista. no âmbito das empresas vin
culadas à respectiva categoria pro
fissional." 

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.0 
- Revogam-se as disposições 

em contrário. 
Justificação 

O que se quer com o presente projeto 
de lei - outra valiosa sugestão feita a 
este parlamentar pelo Sindicato dos Tra
balhadores na Indústria do Curtimento 
de Couros e Peles de Fortaleza - é in
cluir, entre as prerrogativas dos sindica
tos de empregados, mais esta de poder 
fiscalizar o cumprimento da legislação 

trabalhista, naturalmente dentro do âm
bito das empresas vinculadas à respecti
va. categoria profissional. 

Basta ler o art. 511, bem como o 513 e 
outros dispositivos da CLT pertinentes à 
organização e funcionamento das enti
dades s!nd!ca!s, para se chegar à con
clusão de que o aqui pretendido não ex
travasa do campo normal de atuação de 
tais entidades que, mais do que ninguém, 
têm todo Interesse em ver cumpridas, em 
favor de seus associados, as leis traba
lhistas. 

Sala das Sessões, eín 2 de abril de 
1975. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

Consolidação das Leis do Trabalho 
O O O o O o t O O o O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O o O I O O 

Art. 513 - São prerrogativas dos sin
dicatos: 

a) representar, perante as autoridades 
administrativas e jucUciárias, os Interes
ses gerais da respectiva categoria. ou 
profissão liberal ou os interesses indivi
duais dos associados relativos à at!vida
de ou profissão exercida; 

b) celebrar contratos colet!vos de tra
balho; 

c) eleger ou designar os representan· 
tes da respectiva categoria ou profissão 
liberal; 

d) colaborar com o Estado, como ór
gãos técnicos e consultivos, no estudo e 
solução dos problemas que se relacionam 
com a respectiva categoria ou profissão 
liberal; 

e) impor contribuições· a todos aqueles 
que participam das categorias econôm!
cas ou profissionais ou das profissões li
berais, representadas. 

Parágrafo único - Os sindicatos de 
empregados terão, outrossim, a prerro
gativa de fundar e manter agências de 
colocação. 
• ' •••••••• t •• o •••••••••• o •••••• o •• o ••••• 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
O projeto lido será publicado e remetido 
às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que se
rão lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 
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São lidos os seguin~es: 

REQUERIMENTO 
N.0 135, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento da Indicação n.o 1, de 1973, que 
dispõe sobre a apreciação da mensagem 
presidencial, feita a reconstituição do 
processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 2 de abril de 
1975. - Franco Montoro. 

REQUERIMENTO 
N.o 136, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

87, de 1974, que dispõe sobre a remune
ração dos diplomados em Farmácia, feita 
a reconstituição do processo, se necessá
ria.. 

Sala das Sessões, em 2 de abril de 1975. 
- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os requerimentos lidos serão publica
dos e incluídos em Ordem do Dia, nos 
termos do disposto no art. 279, II, c, do 
Regimento Interno. 

De acordo com o § s.o do art. 183 do 
Regimento Interno, a. Presidência aten
derá, Inicialmente, às Inscrições feitas 
para a Sessão de ontem. 

O primeiro orador Inscrito é o nobre 
Senador Orlando Zancaner, a quem con
cedo a palavra. 

O SR. ORLANDO ZANCANER - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, há, na vida 
dos povos, o encontro providencial do 
destino de alguns homens com as con
dições e as circunstâncias de seus paises. 
Por Isso que aqueles se transformam em 
autênticos modeladores do futuro e estas 
se transmudam em fatos da História. 

Se buscarmos, não remotamente, al
guns exemplos vamos encontrá-los ao 
tempo do último conflito mundial quan
do três Nações, três estadistas tiveram a 
tarefa difícil e quase Insuperável de, a 
um tempo, comandar a atlvldade gover
namental no sentido de concretização do 
bem comum e suplantar os óbices Inter
nacionais derivados da guerra, que agia 
como fator de perigosa desagregação de 
seus respectivos Estados. 

Fundados com o amplo sentido de au
todeterminação de seus povos, e confl.-

antes na sua capacidade de resistência 
material e psicológica, dois lideres do 
Velho Continente e um nas Américas 
souberam, com rara e Invejável pertiná
cia, determinação consciente e alto des
cortino patriótico, arranjar os negócios 
Internos e levar a bom termo os negó
cios da guerra. Refiro-me a Winston 
Churchlll, Franklin Delano Roosevelt e 
Charles De Gaulle. 

Foi Charles De Gaulle, o gigante do 
exillo. Churchlll a resistência obstinada. 
Roosevelt a defesa ampla da democracia. 

Cada qual, no seu dimensionamento 
politico e militar, viveu o mesmo drama, 
sentido e agigantado à sua maneira, por 
vicissitudes peculiares por que passavam 
suas respectivas nacionalidades. 

Charles De Gaulle, com a sua eterna 
França plsoteada e ocupada pelas for
ças Inimigas, bradava, sem desfalecimen
tos na sua vigorosa voz de comando, na 
resistência vivida fora da Pátria, que 
não era bastante que a França sobre
vivesse e, sim, era Imperioso que so
brevivesse em liberdade. E esse comando 
conscientizou toda a nação francesa, 
aquém e além-mar, tomando-se cânon 
sagrado no espírito francês de defesa de 
seu solo e de seus valores nacionais e 
cristãos, superando-se na luta mllimé
trica pela posse de seu solo e, afinal, le
vando de roldão o Insidioso e brutal In
vasor. 

Winston Churchlll, tenacidade a toda 
prova, misto de fleuma e coragem, viven
do prodigiosa síntese de nacionalidade, 
fez desprender de sua personalidade ina
balável a mística do povo Inglês na vitó
ria final. Disse, em oratória versátil e 
objetlva,' repetidas vezes, para a pátria 
e para o mundo, que a nação Inglesa era 
Inexpugnável, pois combateria nos cam
pos, nas praias, nas colinas, nas cidades, 
nos quarteirões e dentro das·próprias ca
sas. Escreveu, na palavra e na ação de 
vigoroso estadista, uma das mais me
moráveis páginas da História Humana, 
porque não conhece esta, oútro exemplo, 
em tempos modernos, de tão perfeita 
sintonia e união entre um Chefe de Es
tado e seu povo, afinal o grande segre
do do êxito que ambos obtiveram. 

Franklin Delano Roosevelt, o campeão 
inolvidável da Democracia, falou e agiu 
pela d1efesa intransigente dos valores 
imanentes à liberdade do homem e das 
nações, e influiu, no momento exato, pa
ra que esses valores, que começavam a 
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periclitar no Mundo Ocidental, pela in
vestida impiedosa e cega das forças do 
nazi-fascismo, pudessem ser preservados 
em toda extensão e profundidade. Líder 
inconteste do pensamento democrático 
de ambas as Américas, nesse período de 
ingentes dificuldades para todo o mun
do, foi a pedra de toque da ação militar 
vitoriosa das Forças Aliadas, que varre
ram, nos três Continentes, de forma ra
dical, as Ideologias e os métodos de go~ 
verno do totalitarismo imperialista. 

As imagens desses três estadistas per
feitos ficaram emolduradas na História 
contemporânea, como símbolos da ge
nialidade política, mercê das particula
res e difíceis circunstâncias que os envol
veram e foram engendradas pelos mo
mentos dramáticos da guerra. Todavia, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabemos 
todos, através das lições da mesma His
tória que há, na vida das Nações e dos 
povos momentos tão ou mais difíceis 
que o~ ditados pelas conflagrações arma
das, e decisivos para os rumos definiti
vos de uma ou mais nacionalidades. 

E se o cabo-de-guerra se notabiliza pe
los feitos militares coroados de êxitos, 
em tempo de paz o governante se con
sagra pelos fastos politicas e administra
tivos que podem marcar a redenção de 
um povo. 

Perdoem-me o prólogo. Reputo-o, po
rém, necessário, para focalizar com ade
quação a figura do Presidente do meu 
País. 

Austero, enérgico, disciplinado, lúcido, 
não atraíd·o pelas seduções do poder, mas 
profundamente preocupado e sintoniza
do com a realidade brasileira e interna
cional, tem sabido, desde os pródomos de 
seu eficiente e honesto mandato presi
dencial, evitar que o Brasil seja atingi
do pelos escolhos de uma crise mundial 
de pr·oporçôes não conhecidas ao longo 
de todo o século XX e, mais que isso, não 
permitindo que o ritmo de nosso desen
volvimento seja descartado, ainda que 
medidas de aparente impopularidade ti
vessem de ser postas em prática, desde 
que coincidentes com a única resultan
te para que converge todo o esforço de
sempenhado pelo seu Governo: "A con
cretização do bem comum." 

Vejo, pois, Srs. Senadores, que o Pre
sidente Geisel tem demonstrado, na pa
lavra e na ação, tratar-se do maior de
senvolvimentista de todos os Presidentes 
que passaram pelo planalto brasiliense. 

Não há demérito, por certo há evidên
cia nesta afirmativa, para os inolvidáveis 
Presidentes Castello Branco, Arthur da 
Costa e Silva e Emilio Médic!, todos eles 
artífices da grandeza nacional. Refiro
me, no entanto, àquelas particulares e 
·especi·osas circunstâncias que marcam 
encontro com o destino de alguns esta
distas. Parece até que são engendradas 
no ventre da História para desafiar-lhes 
o descortino e a capacidade administra
tiva. A crise, que. iniciava 11eus tenta
culares passos e gradualmente alcançou 
todos os quadrantes da terra, teve coin
cidência cronológica com a investidura 
do Presidente Gelsel na máxima magis
tratura brasileira. Enquanto algumas 
nações rapidamente foram corroidas pc
la inflação, até o poderoso país-irmão 
do Norte, e se viram a braços, atónitas 
com os primeiros e graves rescaldos de 
um incêndio económico lavrado nos mer
cados consumidores do petróleo, o Bra
sil, com dificuldades, é !negável, graças 
a esse experimentado e enérgico soldado 
nas lides e vicissitudes dos negócios do 
ouro negro, soube equilibrar a sua balan
ça, conter os mais perigosos impulsos da 
Inflação, contornar as dificuldades inter
nacionais através de hábil política diplo
mática e económica, e não só reequili
brar-se como continuar assegurando a 
todos os brasileiros, um elevado índice de 
desenvolvimento. Continuamos e esta
mos crescendo, no produto nacional, em 
níveis invejáveis em tempos de norma
lidade ec·onômica e financeira, quanto 
mais em tempos de bOrrascas interna
cionais ... 

E é com grande júbilo que a Nação 
aplaude a apresentação do II Plano de 
Desenvolvimento, em que o Presidente 
delinea as linhas estruturais e definiti
vas para que, nos próximos 5 anos, o 
Brasil não mais se apresente como uma 
Nação em desenvolvimento, mas como 
um País realizado e definitivamente In
tegrado na fase áurea, e propicia para 
todos nós, de Nação desenvolvida. 

No plano politico, a atuação do Gover
no Geisel foi caracterizada pela abertu
ra e pela distensão, as mesmas que pos
sibilitaram ampla liberdade eleitoral e 
da qual a Oposição retirou sua vitória 
maravilhosa nas urnas de 15 de novem
bro. 

Recebe a classe política do Presidente 
Gelsel o galardão de seu espírito demo
crático. 

Nenhum politico, pois, em sã consciên
cia, neste Pais, pode negar que o Presi-
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dente esteja empenhado, decididamente, 
na abertura democrática. 

11: estranhável, pois, que alguns políti
cos, apesar da distensão ou por causa 
dela, confundindo-a com a permissibili
dade para a simples contestação ou o 
lnarredável negativismo a que se ape
gam, Insistam em usar a tribuna parla
mentar ou a entrevista à Imprensa, para 
fustigar um Governo que se tem notabi
lizado no campo político pela liberalida
de e pelo respeito à crítica. 

Não se pode, como Infelizmente fazem 
alguns, supor que o Governo assistirá à 
crítica destrutiva sem que se ut!llze dos 
mecanismos legais para chamá-los à 
responsabilidade ou à maturldad~. 

A critica c·onstrutlva é forma de par
ticipação. A destrutiva Induz ao chama
mento à responsabilidade. Liberdade não 
é licença, e governo só se faz com a par
ticipação viva e sã das forças vivas das 
nacionalidades. Aos negativistas, aos 
nlhillstas, aos Irresponsáveis, aos bader
neiros, assim como aos subversivos ou aos 
que têm procurado agitar social e poli
ticamente a Nação, a liberdade não 
aproveita. A liberdade, depois da vida, 
é o valor maior e mais precioso que o 
ser humano deve preservar. Se a liber
dade servir para que, através dela, ai
alguns venham a sacrificar os demais, 
ou se, por um paradoxo, for deferida aos 
que pretendem sufocá-la, por certo ne
nhum governo acabará subsistindo. 11: 
preciso que entendam que o regime de 
liberdade é o da responsabilidade e pre
servá-la é dever tanto de governos co
mo de todos os governados. 

Não voltaremos ao passado, quando a 
pretexto de exercitarem-se liberdades 
públicas feria-se, de morte, a. liberdade e 
a democracia. O passado pertence ao 
passado e a Revolução significa o pre
sente e o futuro deste País. Este é o 
sentido que deve Impregnar todos os es
pírl tos e toda a classe política, pois de
balde agirá aquele que pretender utili
zar os métodos que, no passado, foram 
objeto visivel da ação subversiva e 1m
patriótica. 

Por Isso, estruturam-se dois parti
dos políticos dentro da Revolução. Um 
deles participaria do processo político e 
administrativo como governo e ao outro 
caberia a tarefa difícil, mas autentica
mente democrática, de exercer a op.osl
ção. Os dois, evidentemente, são parti
dos da Revolução e, por Isso, ambos de-

vem estar preocupados e preparados, 
para se alternarem nas tarefas de go
verno. Aliás, a participação dlreta do 
1\IDB nos negócios do Governo se faz 
sentir em várl·os Estados da Federação, 
através das suas Casas Legislativas onde 
se aglutinam mai·orlas e, ainda, em di
versos municípios de importância pelos 
seus Chefes de Executivo. Portanto, ao 
MDB cabe, neste instante, a tarefa his
tórica de utilizar-se com sabedoria e 
prudência dos mecanismos democrático~ 
assegurados pela distensão que o Presi
dente Gelsel oferece a toda a Nação, a 
fim de garantir a possibilidade de vir a 
alcançar, sem contestação ou retorno aos 
métodos que pertencem ao passado, as 
funções executivas, naquela alternatlvl
dade sadia que experimenta a vida polí
tica e administrativa de povos que, basi
camente, compõem duas correntes parti
dárias, como no exemplo dos Estados 
Unidos e da Grã.-Bretanha, apenas para 
citar duas grandes democracias. 

A Revolução, com o Presidente Gelsel, 
terá alcançado sua perfeita consolidação, 
sobretudo ao final de seu profícuo man
dato. Por Isso, mister que todos se cons
cientlzem de que os lnlstrumentos demo
cráticos devem estar a serviço do desen
volvimento brasileiro e nunca para sa
tisfazer pequenas ambições políticas, ou 
para animar Interesses Isolados, nem pa
ra agitar o passado contra o presente e o 
futuro. 

E Isso porque a Revolução está cons
truindo o modelo democrático brasilei
ro, com filosofia própria, princípios e 
objetlvos permanentes que se confundem 
com os da Pátria comum, de que não se 
desca,rtarâ, porque está conduzindo o 
povo brasileiro a condições estáveis de 
vida social e econômlca. Numa palavra, 
desenvolve o Brasil. 

Nesta Nação, assim estruturada, não 
há nem haverá jamais' lugar para sub
·rerslvos, agitadores, Irresponsáveis, con
testadores ou Inocentes úteis. A opção 
do povo foi feita na Revolução de 64. 
Não há por que permitir que todos eles 
venham a desfrutar o reino de liberdade, 
autoridade e responsabilidade que todos 
os Governos revolucionários se empe
nharam por construir para todos nós, 
sabendo-se de antemão que, se vierem 
Impunemente a agir, será para sub.stl
tuí-lo peld reino da escravidão totalitá
ria marxista. 

Queremos, assim, Sr. Presidente, com
preendendo o esforço e a lucidez do Pre-
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sidente Geisel, transmitir aos nossos fi
lhos e aos nossos pósteros custe o que 
custar, uma Nação livre, ainda que isto 
represente o sacrifício de nossas vidas. 
(Multlt bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra, por cessão do no
bre Senador Ruy Carneiro, ao nobre 
Senador Itamar Franco. -

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, 'srs. Senadores, Inicialmente, que
ro agradecer ao nobre Senador Ruy Car
neiro a gentileza que teve para comigo, 
permitindo-me que falasse em seu lugar. 

Ainda ontem, quando discursava o Se
nador Henrique de La Rocque, S. Ex." 
foi aparteado pelo Senador Jarbas Passa
rinho que lembrou o amparo prev!den
ciárlo para maiores de 70 anos. 

Aparteando também o nobre Senador 
Henrique de La Rocque, eu havia prome
tido que, na sessão de hoje, apresentaria 
projeto de lei que altera a Lei n.o 6.179, 
de 11 de dezembro de 1974, e tem o 
seguinte teor: · 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 301 de 1975 

Altera a Lei n.0 6.179, de 11 de 
dezembro de 1974, que "institui am
paro previdenciário para maiores de 
setenta anos de idade e para invá
lidos, e dá outras providências". 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. 1.0 e seus itens I, II 

e III; o art. 2.0 , caput, e seu § 1.0 ; o art. 
3.0 ; e o art. 5.0 da Lei n.o 6.179, de 11 de 
dezembro de 1974, passam a ter a seguin
te redação: 

"Art. 1.0 - Os maiores de 65 {sessen
ta e cinco) anos de Idade e os invá
lidos, definitivamente Incapacitados 
para o trabalho, que. num ou noutro 
caso, não exerçam atlvldade remu
nerada, não aufiram rendimento, sob 
qualquer forma, superior ao valor 
da renda mensal fixada no art. 2.o, 
não sejam mantidos por pessoa de 
quem dependam obrigatoriamente c 
não tenham outro melo de prover ao 
próprio sustento, passam a ser am
parados pela Previdência Social, 
urbana ou rural. 
Art. 2.0 - As pessoas que se enqua
drem em qualquer das situações pre
vistas no art. 1.0 terão direito a: 

• 0 • I O 0 O O I 0 O I 0 O 0 O 0 I O 0 I O O 0 0 0 O O I O I O O O 0 I 

§ 1.0 - A renda mensal de que trata 
este artigo não poderá ser acumula
da com qualquer tipo de benefício 
concedido pela Previdência Social 
urbana ou rural, ou por outro reg!
glme. salvo, na hipótese do pecúlio 
de que trata o § 3.0 do art. 5.o da 
Lei n.O 3.807, de 26 de agosto de 
1960, na redação dada pelo art. 1.0 
da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 
1973. 
Al11· 3.0 - A prova de Idade será 
feita mediante certidão do registro 
civil ou por outro melo de prova 
admitido em direito, Inclusive assen
to religioso ou carteira profissional. 
Art. 5,0 - A prova de !natividade e 
de Inexistência de renda ou de 
meios de subsistência poderá ser fel
ta mediante atestado de autoridade 
administrativa ou judiciária local, 
que conheça pessoalmente o preten
dente à renda mensal ora Instituída, 
ou por declaração expressa de três 
pessoas Idóneas de seu domicilio." 

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

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário e, especialmente, o art. 6.0 

da Lei n.o 6.179, de 11 de dezembro de 
1974. 

Justificação 
Na Mensagem do Presidente da Repú

blica ao Congresso Nacional, por ocasião 
da instalação da presente sessão legis
lativa, há um trecho que, apesar do seu 
sintetismo, encerra uma filosofia de go
verno que reputamos acertada. Disse, 
então S. Ex.": 

"Quanto à Previdência Social, por 
intermédio do nosso Ministério, 
objetlva-se Implantar a sua univer
salização." 

Tal filosofia, cristalizada pela fala pre
sidencial, já havia tido seus delineamen
tos na justificativa do anteprojeto de 
que resultou a Lei n.0 6.179/74, que ora 
pretendemos alterar, instituidora do am
paro prevldenciário aos maiores de 70 
anos de idade. 

Naquela oportunidade, o Ministro da 
Previdência e Assistência Social, após 
ressaltar o objetivo de estender a pro
teção prevldenciária "à população Intei
ra", manifestou-se em certo trecho, deste 
modo: 

"Assim, ao lado de seu extraordiná
rio sentido humano, já de si sufi-
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ciente para evidenciar sua oportu
nidade, a Iniciativa de certo concor
rerá de maneira acentuada para 
atenuar a carência económica dos 
que dela se beneficiarem, atuando 
como faror de justiça social, dentro 
da firme orientação de Vossa Exce
lência no sentido de estender a 
todos, a começar pelos mais necessi
tados, os frutos de um desenvolvi
mento que não deve ser apenas 
económico. 
Estima-se que cerca de 200. 000 an
ciãos ou inválidos possam fazer jus 
imediatamente ao amparo ·previsto. 
Com Isso se atende à virtual tota
lidade dos maiores de 70 anos que, 
dentro dos dois milhões de pessoas 
dessa faixa etária, não dispõe ainda 
de qualquer proteção previdenciária, 
direta ou indireta; e à totalidade dos 
inválidos que tenham, também, exer
cido antes alguma atividade remune
rada." (Grifos nossos.) 

ocorre, entretanto, que, apesar desses 
elevados propósitos, a Lei n.0 6.179/74, 
criou, a par de dificuldades que a expe
riência demonstrou serem inamovívels, 
uma clamorosa injustiça ao afastar de 
todo e qualquer amparo social, o homem 
de idade intermediária de 65 a 70 anos. 

Em verdade, a Lei Orgânica da Previ
dência Social, com as modificações que 
lhe foram introduzidas pela Lei. número 
5.890/73, manteve a aposentadoria por 
velhice aos 65 anos de idade, prevendo a 
compulsória aos 70. Por outro lado, os 
maiores de 60 anQIS, que ingressarem 
no sistema mas que, até então, não ti
nham se filiado à Previdência, têm direi
to a um pecúlio especial a ser pago por 
ocasião do definitivo afastamento de 
qualquer atividade laboral. 

Dessa forma, a questão pode ser assim 
esquema tlzada: 

1) têm direito a aposentadoria. todos 
aqueles que, antes dos 60 anos de 
idade, tenham exercido, por deter
minado prazo, atlvldade vinculada à 
Previdência Social; 
2) farão jus a um pecúlio especial os 
maiores de 60, que, não tendo se vin-

. culado à Previdência Social, passem 
a exercer ativldade abrangida pelo 
sistema; 
3) os maiores de 70 anos que, tam
bém, nunca se tenham vinculado, 
passarem a ser beneficiários auto-

máticos da Previdência SOcial, na 
forma da Lei n.0 6.179/74. 

Esse pequeno quadro demonstra um 
fato lrretorquível: sem qualquer justifi
cativa de ordem legal ou social - e sobre 
este ponto chamo a atenção da Casa -, o 
hOmem na Idade Intermediária dos 65 
aos 70 anos, tal como um pária da• socie
dade, tomou-se o único desamparado 
pela Previdência. Não pode filiar-se, por
que já ultrapassou o limite de idade pre
visto; não faz jus à aposentadoria, na 
forma da Lei n.0 6.179/74, porque ainda 
não completou os 70 anos. Para corrigir 
essa verdadeira anomalia, é que o Pro
jeto reduz de 70 para 65 anos os bene-
fícios da referida lei. ' 

Não se diga que tal redução acarretará 
elevações prejudiciais ao custeio dos be
nefícios previdenciârios. A referência, 
feita pelo Ministro Nascimento e Silva de 
que existem 2. 000. 000 de anciãos ou in
válidos nessa faixa etária, não significa 
que esse mesmo número venha a ser 
abrangido, ipso facto, pela lei. Isto por
que uma grande parte já é segurada da 
Previdência, Isto é, homens que traba
lharam pela vida inteira e hoje desfru
tam a aposentadoria merecida. Outra 
parcela, por Igual, é amparada pelo pe
cúlio especial., O que resta é multo pouco, 
ainda mais quando se tem em conta os 
rigorismos da Lei n.0 6.179/74. 

E, na nossa justificativa, eliminamos 
Igualmente aquela exigência que fazia 
com que o ancião de 70 anos tivesse que 
estar inscrito por doze meses ininterrup
tamente - Isso é verdade - mas no 
Instituto Nacional de Previdência Social. 

Para ,que se possa bem aquilatar, de 
um lado, o reduzido número dos benefi
ciários da lei e, de outro, o vulto das 
dificuldades que o pretendente tem de 
enfrentar para fazer jus ao benefício, 
basta dizer, ainda com base na estatlsti
ca ministerial, que, dos 2 milhões de 
"anciãos e inválidos", apenas 2. 000, até 
março último, se haviam Inscrito, ou seja, 
0,1 (um décimo por cento). Tal informa
ção nos dá o próprio Ministro da Previ
dência e Assistência Social, em recentes 
declarações à Imprensa credenciada nes
ta Casa . 

Desse modo, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, o projeto, ao reduzir o limite de 
idade. em nada afetará o equllibrio fi
nanceiro da Previdência, pois a esti
mativa era. a de amparar "lmediatamen-
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te", segundo a Mensagem presidencial, 
200. 000 cidadãos. 

O projeto, por outro lado, elimina os 
condicionamentos extremamente rigoro
sos do art. 1.0 da Lei n.o 6.179/74. Prova
do que o pretendente não aufere qualquer 
rendimento e, portanto, não pode prover 
o seu sustento, passa ele a ser um "cllen- · 
te natural" da. lei. A prova dessa condi
ção continua a ser prevista no art. 5.0 
Entretanto. tal como para diversos atos 
da vida civil, acrescentamos ao disposi
tivo a comprovação por meio de declara
ção de três pessoas Idóneas que conhe
çam o pretendente. Eliminamos o absurdo 
praw de 5 anos, pois aquele que passasse 
a ter domicílio numa cidade por tempo 
inferior, ainda que se tomasse conhe
cido de todos, não conseguiria, jamais, 
fazer a prova de sua .condição de penúria 
ou de incapacidade para o trabalho. 

C.om estas considerações, estamos cer
tos de que o Congresso Nacional, que vem 
absorvendo e acompanhando atentamen
te as iniciativas governamentais no sen
tido da universalização da Previdência 
social, dará !rrestrlto apoio ao presente 
projeto que, mantendo o cerne, o propó
sito fundamental· da lei, de amparar o 

· homem Idoso sem condições de sustento, 
tã·o-somente procura humanizar a lei 
objetlvada, cujos resultados, como até 
aqui está demonstrado, não foram atin
gidos face ao seu excessivo rigorismo. 

Sala das Sessões, enr 2 de abril de 1975. 
- Itamar Franco. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 6.179 
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1974 

Institui amparo previdenciário 
para maiores de setenta anos de 
idade e para inválidos, e dá outras 
providências. 

.. O o O O O O O O O O O O O o O O O O O I 0 O o o o O O O O O O O O O O O O O O 

Art. 1.0 
- Os maiores de 70 (setenta) 

an·os de Idade e os Inválidos, definitiva
mente Incapacitados para o trabalho, 
que. num ou noutro caso, não exerçam 
atlvldade remuneradà, não aufiram ren
dimento, sob qualquer forma, superior ao 
valor da renda mensal fixada no art. 2.0

, 

não sejam mantidos por pessoa de quem 
dependam obrigatoriamente e não te
nham outro melo de prover ao próprio 
sustento, passam a ser amparados pela 

Previdência Social, urbana ou rural, con
forme o caso, desde que: 

I - tenham sido filiados ao regime 
do INPS, em qualquer época, no mlnlmo 
por 12 (doze) meses, colliSecutivos ou 
não, vindo a perder a qualidade de segu
rado; .ou 
II- tenham exercido atlvidade remu

neradg, atualmente Incluída no regime do 
INPS ou do FUNRURAL, mesmo sem fi
liação à Previdência Social, no minlmo 
por 5 (cinco) anos, consecutivos ou não; 
ou ainda 

III - tenham Ingressado no regime do 
INPS após completar 60 (sessenta) anos 
ele idade sem direito aos benefícios regu
lamentares. 
••••••••• o o o •• o •••••• o o •••••••• o •••••• o • 

Art. 2.0 - As pessoas que se enquadrem 
em qualquer das situações previstas nos 
itens I a III, do art. 1.0, terão direito a: 
••• o • o • o o ••• o· •• o ' •••• o ••• o •• ' ' •••••••• ' o 

§ 1.0 - A renda mensal de que trata 
este artigo não poderá ser acumulada 
com qualquer tipo de benefício concedido 
pela Previdência Social urbana ou rural, 
·OU por outro regime. salvo, na hipótese 
do Item III, do art. 1.0, o pecúlio de que 
trata o § 3.0 do art. 5.o da Lei n.o 3.807, 
de 26 de agosto de 1960, na redação dada 
pelo art. 1.0 da Lei n.o 5.890, de 8 de 
junho de 1973. 
• ••• o o ••••••• ' ••••• o o ••••••••••••••• o ••• 

Art. 3.0 
- A prova de idade será feita 

medlan te certidão do registro civil ou por 
outro melo de prova admitido em direito, 
inclusive assento religioso ou carteira 
profissional emitida há mais de 10 (dez) 
anos. 
•••• o ••••• o •• o ••••••••• o •• o • o ••• o ••••••• 

•••• o •••••• o ••••• o •••••• o o ••• o ••• o •••••• 

Art. 5.0 - A prova de !natividade e 
de Inexistência de renda ou de meios de 
subsistência poderá ser feita mediante 
atestado de autoridade administrativa ou 
judiciária local. Identificada e qualifica
da, que conheça pessoalmente há mais de 
5 (cinco) anos o pretendente à renda 
mensal ora Instituída. 
o o •••••••• o •• o ••••• o o •••• o •••••••••• o • o o 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é esse 
o projeto de lei que estamos propondo 
ao Senado Federal. 

Devo também, por questão de justiça, 
Informar à Casa que, em decorrência de 
meu pronunciamento do dia 14 do mês 
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próximo passado, relativo à extinção das 
c~ntrlbulções sobre beneficias da P.revi
dencla Social e à suspensão da aposen
tadoria por motivo de retorno à ativldade 
-matéria que vem sendo exaustivamen
te focalizada aqui no senado pelo nosso 
eminente Líder, Senador Franco Monta
ra -, recebi carta do Ex.:mo Sr. Ministro 
:Wasclmento e Silva, ressaltando que seu 
Ministério já objetlva estudos para o rá
P!do atendimento ·daquelas relvlndlca
çoes. 

É sumamente confortador auferir o 
interesse e a preocupação do Sr. Ministro 
com a matéria em tela, a par da genti
leza de sua lnformaçã,o, especialmente 
verificando-se que a S. Ex.a não envie! 
cópia !!e ll!).nha fala. Constato, portanto, 
que nao sao remetidas ao vento nossas 
palavras, notadamente como no caso pre
sente, relativo ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social. entregue às se
guras mãos do Ex.m.o Sr. Ministro Luiz 
G<!nzaga do Nascimento e Silva. 

Eram estas, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, as considerações que desejava 
fazer nesta tarde. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO: 

Brasil!a, 26 de março de 1975 

Ex.mo Senhor 
Senador Itamar Franco 
Senado Federal 
Nesta 

Senhor Senador, 

Em atenção ao discurso de V. Ex.8 , em 
14 do corrente, no Senado Federal (DCN, 
II, de 15-3-75, pág. 339/340), apraz-me 
informar-lhe que a extinção das contri
buições sobre benefícios da previdência 
social e a suspensão da aposentadoria 
por motivo de retorno à atividade vem 
sendo objeto de estudos neste Ministé
rio para rápido atendimento das reivin
dicações de seus beneficiários. 

Cordialmente. - L.G. do Nascimento e 
Silva, Ministro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O projeto de lei de autoria do nobre 
Senador Itamar Franco, lido e justifi
cado da tribuna por S. Ex.~. será publi
cado e remetido às Comissões de Consti
tuição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
José Esteves. (Pausa.) 

S. Ex.~ não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Arnon de Mello. (Pausa.) · 
S. Ex.8 não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre senador 

Vasconcelos Torres. 
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr 

~residente, Srs. Senadores, com a paci~ 
encla de um colecionador de figurinhas 
e~tou reunindo_ todas as portarias, deci~ 
soes, deliberaçoes, avisos e memorandos 
do Conselho fed~ral de Educação. Que
ro mostrar, nao so ao Senado ou ao Con
gresso, prl.!,lclpalmente ao Pais, como po
de um órgao, dentro do sistema adminis
trativo, adquirir a moléstia do glgantis
m~ de sobrepor-se, nas suas decisões, ao· 
proprio Ministro da Educação. Quero 
mostrar como pode este órgão provocar 
um verdadeiro tumulto na politica edu
cacional brasileira, causando sob os pre
textos mais ridículos, sob Ôs pretextos 
mais soezes, mais mesquinhos seguidas 
frustrações em mestres, em jovens da 
área lnteriorana do Pais que desejam ter 
suas faculdades, suas escolas superiores. 

Estou reunindo elementos para, pelo 
menos, cercear um pouco, bloquear, fa
zer com q-qe as arbitrariedades do Con
selho Federal de Educação cheguem ao 
conhecimento do honrado Presidente da 
República, General Ernesto Gelsel para 
uma contenção de atlvldades que 'consi
dero perniciosas à politica educacional 
brasileira. 

Quando o eminente Ministro da Educa
ção, noss<i colega Senador Ney Braga -
meu particular e grande amigo -, em 
memorável discurso se despedia do Se
nado, tive ocasião de, naquele verdadei
ro festival de sentimentos em homena
gem ao colega, desejar-lhe votos de fe
licidade, dizendo a frase que neste Ins
tante repito: "Ministro, cuidado com a 
ditadura do Conselho Federal de Educa
ção!" 

De lá para cá, quase um ano, não sei 
qual o relacionamento entre o honrado 
e digno Ministro da Educação e o Con
selho, que, ditatorialmente, passa por ci
ma de todas as autoridades, até do pró
prio Presidente da República, o que é 
descabido, Inaceitável. 

Mas vou voltar ao assunto apresentan
do um projeto que cuidará devidamente 
da saúde desse órgão que está infestan-
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do, gangrenando o corpo educacional 
brasileiro. 

Hoje, Sr. Presidente, para não ficar 
nessas frases vagas, tenho um exemplo 
na minha mão, neste dosslê que chegará 
ao conhecimento de nossas altas auto
ridades responsáveis pela educação. De
sejo que a Informação que vou veicular 
aqui chegue ao honrado Senhor Presi
dente da República, para pleitear o afas
tamento, a bem dos Interesses educacio
nais pátrloB, de um Conselheiro que ne
ga o reg!Btro de uma Faculdade no In
terior do meu Estado, no Munlciplo de 
TrêB Rios, sem ter visitado as Instala
ções dessa Sociedade, proferindo uma 
série não só de sand1ces, mas de inver
dades - como vou provar ao Senador -, 
o que deixou um abnegado pugilo de 
Idealista daquela zona do meu Estado em 
ambiente de choque, de quase frustração. 

Atendendo às exigências, que são mul
tas, a Sociedade Educacional Rondon 
pleiteou o reconhecimento da Faculdade 
de Direito de Três Rios: 

1. Ao contrário do que dezenas de 
Faculdades do Interior costumavam 
fazer, iBto é, preparar toda sua es
trutura e adquirir patrlmônlo, so
mente após o vestibular, a Socieda
de Educacional Rondon, a fim de 
cumprir rigorosamente com as de
terminações legais, houve por bem 
preparar tr.ida Bua Infra-estrutura 
anterior a qualquer ativldade. 

2. A Sociedade Educacional Ron
don, no periodo de Instalação e es
truturação, recebeu a visita de de
zenas de pessoas ligadas ao Ensino 
Superior, -tanto profeSBOres quanto 
dlretores de outras entidades e que 
expressaram profunda admiração pe
la obra realizada, chegando mesmo 
a afirmar que a Sociedade Educacio
nal Rondon começaria de tal forma 
eficiente em condições que multas 
já em pleno funcionamento há anos 
não têm. 
3. O entusiasmo pela obra atingiu 
Inclusive o próprio Governo do Es
tado, que participou de maneira 
ponderável, cedendo à Sociedade um 
dos mais cobiçados prédios do Rio de 
Janeiro. 
4. Causou Indignação e espanto aos 
professores, dlretores e a toda co~u
nldade regional enfim, as alegaçoes 
falsas formuladas pelo Professor Be
nedito de Paula Blttencourt que, no 

afã de negar o funcionamento da 
Instituição, chegou ao extremo de: 

a) Dizer que todo o projeto ainda es
tava no papel, sem prédios construi
dos e tudo ainda por fazer. · 
Não disse a verdade o Ilustre rela
tor, poiB a Sociedade possui Instala
ções extraordinárias e amplas· para 
funcionar no minlmo durante doiB 
anos, Isto é, 4 períodos. 

b) Disse mais, que todos os bens 
constantes do Patrlmônlo da Socie
dade não foram doados na forma da 
lei. 
Errou maiB uma vez o relator ou, pe
lo menos, não conhece o texto legal, 
como deveria conhecer, para exercer 
tal função, pois a lei civil determi
na que é da substância do ato a es
critura pública e seu competente re
gistro. O Ilustre relator em que pese 
existirem as escrituras e o registro 
no processo negou BUa existência. 

c) Não extraimos ainda nenhuma 
alegação, dentro do processo, que 
justificasse o pedido de arquivamen
to, quando multo poder-Be-la admi
tir exigências. Qual seja: 

- a relativa à biblioteca; 

- a relativa à praça de esportes. 
Mesmo assim, a Sociedade, em que 
pese tal alegação, já ·tem um cam
po de futebol e uma área definida 
de aproximadamente 70. 000 m2 des
tinada à VIla Olimplca. 

4. Quanto às estruturas e à filoso
fia de ensino adotadas, enfatizamos 
a circunstância de que ela foi feita 
por conhecidos técnicos de educação, 
o que ensejou uma despesa sobremo
do elevada, não podendo ficar sujei
ta a interpretações tendenciosas. 

5. Quanto à filosofia de ensino, a 
Sociedade se fez representar por trêB 
dlretores no Curso de Metodologia, 
ministrado pelos a uspíclos do .... 
DAU/MEC e realizado na Faculdade 
de Educação da UFRJ, pois os diri
gentes da Sociedade procuraram de 
todas as formas estabelecer utn tipo 
de aprendizagem mais moderno e 
eficiente, principalmente com a tu
tela do CFE. A partir dai, todas as 
atlvldades de ensino existentes e 
mantidas pela Sociedade obedecem a 
esses padrões. 
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6. Quanto a biblioteca, o mfnlmo 
que se pode dizer ao ilustre relator 
em seu obscuro e inacreditável pa
recer, é que a mesma está franquea
da a dezenas de alunos de outras Fa
culdades do Estado do Rio, inclusive 
de Mlnas Gerais, que não têm blollo
teca e que, mesmo assim, estão fun
cionando. Assim sendo, os llvros ar
caicos e "obsoletos" citados pelo ilus
tre relator estão servindo como sub
sidio e pesquisa para alunos de ou
tras entidades educacionais. 
Segundo pensamento do relator, a 
Sociedade deveria jogar fora ou to
car fogo em obras de autores como 
Ihering, Teixeira de Freitas, Ingles 
de Souza, Hildebrando Accloly, e tan
tas outras obras que servem e ainda 
servirão para a formação cultural 
dos alunos. Talvez, caso a posição do 
ilustre relator, Sr. Benedito de Pau
la Blttencourt, prevaleça, chamare
mos este cidadão da cultura para 
atirar o primeiro pallto de fósforo 
nos livros "obsoletos" e arcaicos em
bebidos em gasolina. 
7. Preocupou-se o ilustre relator 
com o projeto de viabilidade econô
mica. Fique sabendo S. Ex.a que tal 
projeto foi tecnicamente elaborado 
por uma empresa especializada no 
setor que já fez serviços para outras 
mantenedoras e empresas industriais 
e comerciais de nosso Estado, poden
do citar, como um único exemplo, as 
indústrias de Xisto Toniato, que ob
tiveram resultados surpreendentes. 
S. Ex.a, talvez ao deparar com uma 
projeção econômlca, se prevaleceu 
de um dito popular: "E ficou mais 
fácil negá-la do que Interpretá-la", 
errando até nos seus elementos bá
sicos, quando se referiu às dotações 
cabfveis à FLUBEM. O convênio com 
a FLUBEM consta do processo e sua 
Interpretação é simples não deixan
do margem para dúvidas. Se dúvida 
encontrou o relator, esta dúvld!t foi 
resultante da má fé em relação à 
Sociedade. 
8. O relator, complementando o seu 
rosário de Incongruências, não en
controu nenhum vinculo no setor 
agrário com os cursos pleiteados. 
Talvez por ,preguiça ou Inanição não 
verificou que no Curso de Direito 
dá-se ênfase ao Direito Agrário des
de o 5.0 período até o último com a 
supervisão-geral e com professores 
da ALADA - Associação Latino-

Americana de Direito Agrário, além 
do já vitorioso Projeto Verde. O que 
a Sociedade não poderia fazer é in
ventar bem ao sabor do ilustre rela
tor. A incoerência e a obscuridade 
foram as tônlcas no relatório prola
tado pelo Conselheiro Benedito de 
Paula Bittencourt. 

Aqui vai a palavra do modesto Sena
dor da República, que, há duas semanas, 
passou um dia Inteiro na área universi
tária da Sociedade Educacional Rondon. 
Vimos que não há nada no papel. Já há 
multo tempo que as salas de aulas es
tão construfdas, que a biblioteca-está em 
pleno funcionamento, salas de aula, aten
dendo às exigências da modema pedago
gia, foram construfdas com os recursos 
da própria Sociedade Educacional Ron
don e de toda a sociedade trirriense. 

O Sr. Adalberto Sena -V. Ex ... permi
te um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Pois não. 

O Sr. Adalberto Sena - Não estou 
aqui, apesar do conceito em que tenho o 
Conselho Federal de Educação, para de
fendê-lo e multo menos esse conselheiro 
que V, Ex.8 acusa e que não o conheço. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Allás, é bom ·mesmo que V. Ex ... não o 
conheça. 

O Sr. Adalberto Sena - Estou estra
nhando um fato contraditório nas ln
formações de V. Ex. a Não digo que o pre
zado colega esteja em contradição. Nlo. 
São os fatos que me levam a essa con
clusão. Como poderia esse relator dar 
uma lnfôrmação dessa natureza sem que 
se baseasse nos relatórios recebidos li os 
elementos que, como disse V. Ex.•, vi
sitaram a Instituição? Se esse conselhei
ro esteve realmente lâ, ainda compreen
do que desse uma Impressão pessoal pe- . 
lo que ele viu, mas, se o parecer do Con
selheiro, o parecer a que V. Ex." se re
fere, se baseou nos relatórios recebidos 
da Instituição, então não compreendo co
mo é que essas pessoas, que reiterada
mente visitaram essa escola, teriam da
do Informações capazes de conduzir o 
relator a essa conclusão. Este é um es
clarecimento que desejaria fazer, leva
do mais pelo meu Interesse pelo en.,lno 
no Brasil. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Agradeço, e reconheço a dedicação de V. 
Ex.n ao ensino no Brasll. 
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Informo que o Conselheiro Benedito de 
Paula Blttencourt . deu a Impressão ao 
órgão de que faz parte de ter compare
cido ao Município de Três Rios. V.. Ex.a 
acertadamente - porque ainda não che
gue! ao cerne da questão -. com esse des
velo que V. Ex.a tem pelos problemas 
educacionais, aliás colocando bem o pro
blema no seu aparte, quase que me soli
citou um esclarecimento. A Informação 
desse Conselheiro ao órgão de que faz 
parte - repito - foi calcada no fato de 
que S. Ex. a conhecia. de perto as Insta
lações da Sociedade Educacional Ron
don. Citei aqui, está no relatório, tenho 
um dossiê amplo, e vou encaminhá-lo ao 
Senado. 

Assim, Sr. Presidente, o Conselho Fe
deral de Educação, que tanto tenho c:_ri
tlcado, vai ficar na seguinte sltuaçao: 
ou eu não estou dizendo a verdade, e 
neste caso assumindo um comportamen
t<> leviano, que não se coaduna com a 
minha longa· vida parlamentar; ou es
se Conselheiro - como é verdade que 
provare!, diante dos fatos por mim ali
nhados - terá de ser exonerado ou, en
tão, ter a dignidade pessoal de solicitar 
sua demissão do cargo. 

Respondendo ao aparte do eminente 
Senador Adalberto Sena, talvez S. Ex.a 
não estivesse presente no Início do meu 
discurso ou não tivesse ouvido o relato 
sucinto da visita que fiz, numa segun
da-feira, há duas semanas, às instala
ções completas e moderníssimas da So
ciedade Educacional Rondon, no Muni
cípio de Três Rios. 

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Com prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha - Apenas para 
prestar uma informação a V. Ex.a Após 
este seu pronunciamento, talvez nós do 
Nordeste descubramos, afinal, o que está 
entravando o registro de Faculdades. 
ExiSte, no meu Estado, Sergipe, uma Fa
culdade Instalada numa Universidade, da 
qual me honro de ser professor, que tem 
o seu pedido de reconhecimento reitera
damente solicitado, há multo tempo, no 
Conselho Federal de Educação, e sem ln
formação alguma nesse sentido. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Conheço bem o problema. 

o Sr. Gilvan Rocha - A tal ponto che
gou a situação que, recentemente, quan
do em visita ao meu Estado, recebi uma 

comitiva de estudantes pedindo minha 
interferência pessoal no sentido de que 
essa Faculdade, Inclusive já visitada por 
membros do Conselho Federal de Educa
ção, tivesse, afinal, o seu pedido de re
conhecimento aprovado. Essa situação 
está causando inúmeros problemas àque
les jovens que se formall\ e que não têm 
direito de sair de seu Estado porque seu 
título não é válido em outras Unidades 
brasileiras. Com as declarações de V. 
Ex.a, estou sentindo o que realmente 
acontece nesse setor, o que é extrema
mente deplorável. Com a autoridade de 
V. Ex.8 , espero Inclusive que esse pro
blema seja resolvido a curto prazo, pois 
também está causando dissabores no 
meu Nordeste. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
É uma elefantíase educacional. Cresceu 
demais e já não está funcionando a con
tento. Mandam e desmandam neste Pais. 
Conheço esse problema e fico mais preo
cupado quando vejo, por exemplo, na 
área do Grande Rio, um número aproxi
mado de 100 mil candidatos e uma ofer
t& somente de 25 mil vagas. As escolas 
fazem solicitações ao Conselho Federal 
de Educação para funcionarem e rece
bem o despacho: Indeferido. Parece que 
já há até um carimbo de Indeferido e 
não estudam mais o processo de reconhe
cimento. o pedido entra no Conselho Fe
deral de Educação e recebe o carimbo de 
Indeferido de saída. E chegou-se até ao 
ponto de elaborar uma norma antljuridl
ca e antl-soclal: depois de resolvido qual
quer problema no Conselho, somente após 
um ano é que o recurso pode ser admi
tido. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a dá li
cença para um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Pois não, Senador VIrgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a está 
prestando realmente um serviço. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
E é com esse sentido que ocupo a tri
buna. Quero que o Presidente Ernesto 
Gelsel tome conhecimento do que estou 
falando aqui. 

O Sr. Virgílio Távora - Rer.,lhemos a 
denúncia que, pelos contamos apresen
tados por V. Ex.~', é grave. Vamos sub
metê-las às autoridades competentes e 
V. Ex.a certo esteja de que, ll exemplo 
do que sempre fizemos com os nobres 
membros da Oposição, quando dos seus 
pedidos de Informações e de reclamações, 
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terá as explicações e as providências que 
se fizerem mister, por parte do Minis
tério da Educação e, se necessário, de 
Sua Excelência, o Senhor Presidente da 
República. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Esse é o aparte que eu gostaria de ouvir 
e que está rigorosamente em consonância 
com a minha presença na tribuna, por
que o fato de eu pertencer à situação, 
com multa honra, pertencer à Al!ança 
Renovadora Nacional, ser um s!tuac!o
nista, não impede de trazer a minha co
laboração modesta, dar aqui como que o 
brado de alerta, o "chega" a essa ativ!
dade que considero perniciosa do Con
selho Federal de Educação. 

O Sr. Virgílio Távora - Que é uma 
contribuição ... 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
lí: uma contribuição, exato, e a minha 
fala, já mereceu a honra do aparte do 
bântonnier que estava no exercício, já 
que o efet!vo acaba de assumir ali o -seu 
lugar no ta-nque. · 

O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me per-
mite um aparte? . 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Já cedo o aparte a V. Ex.a Espero que 
as minhas palavras, chegando ao conhe
cimento do Presidente da República, 
propiciem, quem sabe, uma slndicância, 
um Inquérito, um levantamento, porque, 
neste caso, por exemplo, a gravidade 
transparece, porque estou dando o nome 
do Conselheiro e o fato. Isso, por si só, 
representa a objet!vidade do discurso 
que, neste instante, estou pronunciando, 
tomando a atenção dos meus prezados 
colegas. 

O Sr. José Lindoso- V. Ex.a me per
mite um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Cederei o aparte a V. Ex.a, mas, primei
ro, ao Ministro Gustavo Capanema. Fa
ço questão de dizer Ministro, pois, quan
do estudante, freqüentei multo seu ga
binete e esse Ministro saiu do subcons
ciente e do coração. 

O Sr. Benjamim Farah - Ele é o per
manente Ministro. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
São três colegas aqui que já foram MI
nistro da Educação: S. Ex.6 , Jarbas Pas
sarinho, e, atualmente, Ney Braga. S. 
Ex.", aliás, foi, praticamente, quem ins
talou o Ministério da Educação e Cultu-

ra e a quem o Brasil tanto deve, nesse 
setor. 

O Sr. Benjamim Farah - Grande Mi
llistro, aliás. 

O Sr. Gustavo Capanema - Pois é o 
ex-Ministro mesmo quem vai apartear. 
Quero fazer a defesa do Conselho Fe
deral de Educação, não nos casos venti
lados aqui por V. Ex.a e por outros Se
nadores. Não conheço a matéria em ca
da um desses casos, mas, é preciso que 
eu proclame que o Conselho Nacional de 
Educação ... 

O SR. VASCONCELOS TORRES 
Federal de Educação ... 

O Sr. Gustavo Capanema - Conselho 
Federal de Educação, que tinha o nome 
de Conselho Nacional de Educação ..• 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Naquele tempo, a coisa era outra, era na
cional mesmo ... 

O Sr. Gustavo Capanema - . . . quan
do eu, Ministro da Educação, lhe atribuí 
duas funções: primeiro, de autorizar o 
funcionamento de uma faculdade; se
gundo, de reconhecer as faculdades au
torizadas. Essas funções do Conselho Fe
deral de Educação foram Instituídas por 
uma Inelutável razão de ordem pública, 
porque, antes disso, as faculdades nas
ciam e funcionavam à vontade e li
vremente no Brasil; qualquer pessoa, so
ciedade, congregação religiosa, Estado, 
município, ou seja lá o que for, qualquer 
entidade pública ou privada podia, ino
pinadamente e quando bem entendesse, 
montar uma Faculdade de Direito, de 
Engenharia, de Medicina, de Farmácia, 
de Agricultura, Odontologia, Veterinária. 
Era esse o quadro antigamente, esse o 
pobre quadro do ensino superior daque
la época. Podia montar a Faculdade, fa
zê-la funcionar, distribuir diplomas e fi
car o portador dos diplomas na impossi
billdade do exercício da profissão, por
que outra lei eldgia que, para esse exer
cício, o diploma fosse registrado na re
partição competente, a qual não regis
traria se a Faculdade que tivesse expedi
do esse diploma não fosse reconhecida 
ou federal. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Perfeito. 

O Sr. Gustavo Capanema - Ora, a si
tuação era calamitosa, porque havia uma 
tal quantidade de formados que não 
exerciam a profissão e de estudantes na 
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perspectiva de chegar a essa situação de 
pânico, que o Governo teve que tomar 
uma providência. Então, qual foi a pro
vidência que o Governo tomou, sendo eu 
Ministro? Foi a seguinte: num decreto 
que espantou, que foi um choque na opi

. nião pública, foi determinado o fecha
mento imediato de todas ·as faculdades 
existentes. Foi uma providência que não 
pôde ser tomada no período de 34 a 37, 
em que eu era Ministro, porque havia 
então os tigres da Câmara dos Deputados 
e do Senado que investiriam contra mim. 
Mas, depois, no período discricionário, foi 
possível baixar um decreto dessa nature
za. Assim, foi decretado o fechamento 
dessas faculdades. Mas, ao mesmo tem
po, a lei estabeleceu duas providências: 
1.8 ) os estudantes que estavam nessas fa
culdades poderiam ingressar nas facul
dades reconhecidas e federais, mediante 
tais ou quais condições, fáceis de ser 
cumpridas; 2.8 ) os portadores de diplo
mas deveriam regularizá-los perante as 
faculdades federais e reconhecidas, exis
tentes na ocasião. Com essas providên
cias, normalizou-se tudo e, salvo a mo
dificação do nome de Conselho Nacional 
de Educação para Conselho Federal de 
Educação; salvo essa ligeira modifica
ção do adjetivo, nacional, para outro ad
jetivo, federal, a situação continua a 
mesma. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Não. li: muito pior. 

O Sr, Gustavo Capanema. - li: a mes
ma. Vou reconhecer que é a mesma; o 
que pode acontecer é agora haver uma 
quantidade excessiva de faculdades no
vas em busca do grande número ... 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
:S: um poder excessivo do Conselho; in
constitucional. 

O Sr. Gustavo Capanema. - ... de es
tudantes existentes no Brasil e que o 
Conselho Federal de Educação não este
ja munido do número de conselheiros e 
das semanas mensais de trabalho, porque 
<l Conselho Federal de Educação só tra
balha uma semana por mês, agora. O que 
pode estar havendo é a deficiência do 
número de membros do Conselho ou a 
:falta de um funcionamento mais conti
nuado, para dar vazão ao numeroso pro
cessamento existente. Mas, o que quero 
consignar no meu aparte é que acompa
nho a missão, o desenvolvimento e a 
eJCecução da obra do Conselho Federal 
de Educação, e sei que o primeiro estado 
de espírito daquela instituição do ensi-

no superior do nosso Pais, a primeira 
inspiração que ali existe é a de vigiar; 
vigiar no sentido de que o crescimento 
do número de faculdades no nosso Pais 
não prejudique aquele indispensável de 
um mínimo de eficiência e de qualidade 
que permitam a existência de um ensi
no superior, já não digo de primeira qua
lidade, mas de suficiente, de satisfató
ria qualidade. A minha palavra, por
tanto, é em defesa da instituição e em 
defesa do funcionamento que ela tem nas 
presentes condições de organização dadas 
ao Conselho. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Só a honra de merecer um aparte de V. 
Ex.8 valeu a minha presença na tribuna. 

v. Ex." fez bem em dizer que não co
nhece alguns casos particulares. Conhe· 
ço vários. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhies Pinto) 
(Fazendo soar a campainha.) - Estando. 
encerrada a Hora do Expediente, a Pre
sidência consulta a Casa se está de acor
do em que seja prorrogado por 10 minu
tos o tempo do orador, para que S. Ex.a 
termine seu discurso. (Pausa.) 

Não havendo quem faça objeção, o ora
dor terá a prorrogação de 10 minutos, 
para concluir o seu discurso. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Muito obrigado à Casa por ter permiti
do a prorrogação. 

O Sr. Benedito Ferreira - Eu pediria 
a V. Ex.8 que me inscrevesse também co
mo seu aparteante. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
A história do Conselho Federal de Edu
cação é muito grande - e eu já disse 
que sou como um colecionador de figu
rinhas, pois tenho todas as portarias. 

O Senador Gustavo Capanema é um 
santo da minha devoção política, a quem 
admiro e de quem recebo lições; não o 
contradito propriamente, porque o Con
selho Federal de Educação, entre 1934 e 
1937 - uso aqui a linguagem da moci
dade- foi jóia. Dé lá para cá, eu o ve
nho acompanhando e espero que V. Ex.8 

me dê a honra, novamente, de apartear
me, quando eu trouxer um projeto, pelo 
menos limitando o Conselho. 

O Conselho tem sua ut111dade, não ne
go. Mas tem praticado abusos seguidos. 
Este caso, por exemplo, que estou tra
zendo aqui. 

Espero que o eminente Padre José Vas
concelos, que é uma das figuras altanei-
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ras da educação no Pais, venha tomar 
conhecimento. Não tenho estado com o 
Ministro Ney Braga, mas é lmpossivel 
que S. Ex.a tenha estômago para aturar 
as aleivosias seguidas, . constantes, Im
pertinentes, do Conselho Federal de Edu
cação, entrando na sua área, em atri
butos que pertencem, de fato, ao Mlnls- . 
térlo da Educação. 

Veja V. Ex.a o caso do Departamento 
de Assuntos Universitários. Então, para 
que o DAU no Ministério da Educação? 

O Ministro da Educação jamais se per
mitiria a leviandade de deixar que pro
liferassem escolas sem capacidade para 
Isto; ninguém quer escolas Ilegais, fun
cionando por este País afora, simples~ 
mente como caça~níquels. E aqui abro 
um parênteses para dizer que não sou 
cotlsta de nenhuma sociedade educaclo~ 
nal; não sou sócio; não sou professor. 
Sou apenas um politico que tem segui~ 
damente tratado desses assuntos relatl~ 
vos ao Conselho Federal de Educação, e 
que já tem uma história para ser conta~ 
da, de dramas como este e outros que 
ocorreram por aí afora, como o que foi 
citado no caso de Sergipe; princlpalmen~ 
te nos pequenos Estados, porque se alega 
que a qualidade do ensino é má. Então, 
que se fiscalize o ensino; e para Isto o 
Ministério da Educação teria multo mais 
força se não fosse - repito aqui a pa~ 
lavra -, se não fosse a perniciosa ati· 
vldade do Conselho Federal de Educa
ção. 

Ouço, agora, o nobre Senador Benja
mim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah - Multo obri
gado a V. Ex.a Quero dizer, desde jâ, que 
faço minhas as suas palavras com rela~ 
ção ao Ilustre Senador Gustavo Capane~ 
ma, que deu multo brilho e multa gran
deza ao Ministério da Educação. S. Ex.a, 
quando elaborou o decreto mandando fe~ 
char as faculdades, estava possuido das 
melhores Intenções, porque, realmente, 
algumas existiam em que o número de 
professores era maior do que o número 
de alunos e nem todas estavam em con~ 
dições de ministrar um ensino à altura 
das suas responsabilidades, por falta de 
laboratórios, por falta de condições ma
teriais e outros recursos. Mas esta So~ 
cledade Educacional, chamada "Ron~ 
don", que funciona lá em Três Rios, eu 
conheço. Lã estão alunos cuja maioria é 
ela Guanabara e, também, uma parte do 
Estado do Rio. Mas a grande maioria é 
da Guanabara. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Da ex~Guanabara. . . Pode V. Ex. a não 
querer ... 

O Sr. Benjamim Farab - Não tem ex~ 
Guanabara! A Guanabara é eterna. Não 
estou falando no Estado da Guanabara. 
Este foi extinto. A Guanabara, porém, 
existe, a Guanabara sempre existiu e há 
de existir por toda vida. De modo que 
muitos são de lâ ela Guanabara e outros 
são do antigo Estado do Rio, da terra 
fluminense, da gloriosa província fluml~ 
nense que também foi golpeada, como 
nós fomos. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Bem, não penso assim. 

O Sr. Benjamim Farab - :1!: uma ques
tão de opinião. Mas, esta sociedade é 
multo Importante. Ela não se organizou 
na base da pressa, do açodamento, da 
aventura. Conheço muitos professores, 
Inclusive o presidente daquela organiza~ 
ção. Todos eles estão capacitados para a 
formação e para a elaboração de um en
sino aprimorado. Quero louvar os moços 
que saem do Rio de Janeiro e saem do 
antigo Estado do Rio, que vão para lã, 
para a universidade de Tri>s Rios, porque 
eles não encontram, naturalmente, as 
portas abertas naquelas outras Unidades 
e, então, caminham para essa Fundação, 
o que demonstra o Interesse, o anseio, a 
boa-vontade dos moços. Nós, multas ve~ 
zes, somos apressados no julgamento da 
mocidade; a nossa mocidade é extraor
dinária,- tem a melhor boa-vontade; ela 
quer participar, através do esforço, do 
sacrifício, para a construção de um Bra
sil grande. Louvo o discurso de V. Ex.a, 
estou solidário com V. Ex.a na defesa 
dessa sociedade, como estarei na defesa 
de outras que queiram organizar esco
las; mas escolas que possam ministrar 
um ensino realmente útil: .. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Uma sociedade educacional atual. 

O Sr. Benjamim Farab - . . . um en
sino de verdade· e não um ensino falho, 
como multas escolas que o nobre Sena~ 
dor Gustavo Capanema, quando Minis
tro mandou fechar. V. Ex.a está fazen~ 
do 'um belo e oportuno discurso, um dis
curso realmente do estllo da Oposição, e 
ainda não encontrou nele a defesa da 
ARENA; apenas, uma promessa do Se
nador Vlrgillo Távora, de que vai fazer 
as ·pesquisas e depois Informar a V. Ex.a 
Não sabemos, na verdade, se essa orlen~ 
tação do Conselho é atual ou antiga, se 
é deste Ministério ou de Ministérios an~ 
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tenores; não sabémos qual o critério pa
ra julgamento dessas Sociedades educa
clonais. A verdade é que o fato existe e 
é preciso uma atenção especial dos Se
nadores da Oposição, dos SenadoreS .. da 
ARENA, do Governo, porque não pode
mos fechar as portas das faculdades pa
ra uma juventude que quer aprender, 
que quer dar um pouco do seu esforço, 
do seu coração, da sua Inteligência, do 
seu amor ao Brasil. Não podemos criar 
dificuldades para essa juventude. o seu 
discurso, portanto, merece a minha so
lidariedade. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
A Mesa comunica ao nobre orador que o 
tempo de S. Ex.6 está esgotado. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Sr. Presidente, vou encerrar, mas sou 
obrigado moralmente a conceder o apar
te ao Senador Benedito Ferreira. Vejo o 
"DETRAN" da me::a. V. Ex.a não pode 
Imaginar como fico preocupado vendo 
essa luzinha vermelha acendendo e apa
gando. Ainda mais agora que V. Ex." 
me advertiu verbalmente de que o meu 
tempo está esgotado. Agora já fico 
mais tranqüilo, porque se apagou. Esse 
"DETRAN", a mim, me Incomoda. Mas 
V. Ex.a vai permitir que eu solicite In
clusive ao Senador Benedito Ferreira que 
sintetize - como, aliás, S. Ex.'~ é cam
peão em sintetizar os seus apartes -, 
que me faça essa bondade para que eu 
possa concluir o meu discurso. 

O Sr. Benedito Ferreira - A simpatia 
que V. Ex.a me Inspira dificulta-me em
preender esse aparte, mas a verdade é 
que no Brasil- e V. Ex. a não pode per
der Isso de vista - o problema do ensi
no não pode ser examinado emocional
mente. O que vem ocorrendo na área do 
ensino superior é multo mais sério do que 
parece à primeira vista. Nós deixamos de 
ter excedentes do vestibular para en
trarmos no gravisslmo problema do exce
dente das universidades. Temos hoje cen
tenas de milhares de formados em Ciên
cias Humanas sem emprego. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Esse é outro aspecto. Mas eu concordo, 
o problema não pode ser examinado emo
cionalmente. Nem eu q estou fazendo. 

O Sr. Benedito Ferreira- Se V. Ex.a 
me permitisse, a preocupação do Conse
lho Federal, atualmente, é não só dar 
adequação dos cursos às necessidades do 
desenvolvimento brasileiro mas, sobretu
do, também na questão da localização. 

Veja V. Ex.6 Ainda hã poucos dias eu de
nunciava aqui: temos na Guanabara 
2 .184 agrônomos sem emprego, e lâ não 
há mais do que um qullômetro quadra
do agricultável. • , 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Mas o Estado do Rio ai está agora, para 
os receber. 

O Sr. Benedito Ferreira - Mas veja 
v. Ex.a o que é a mâ colocação de esco
las. Possuímos em Recife - onde temos 
a felicidade da existência da Universida
de Rural - a metade dos agrônomos que 
existe no :N'orte e Nordeste, somadas as 
duas regiões. Temos, em compensação, a 
metade dos agrônomos brasileiros· loca
lizados no Rio Grande do Sul. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Este é outro problema. 

O Sr. Benedito Ferreira- Veja V. Ex.6 

que a Guanabara sozinha tem mais agrô
nomos do que o Norte, o Nordeste e o 
Centro-Oeste, Inclusive Brasília, todos 
somados. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Este é outro problema, Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira - Não, Sena
dor, não é outro problema.· 

O SR. VASCONCELOS TORRES - t; 
apenas examinado por outro ângulo. Pe
diria a V. Ex.a sintetizar o seu aparte. 

O Sr. Benedito Ferreira - Vou con
cluir, pois estou advertido pela Mesa e 
Interrompido por v. Ex.a Dessa maneira 
tumultuarei o discurso de V. Ex.a sem, 
contudo, expender o meu pensamen·to. 

O SR. VASCONCELOS TORRES- Pois 
não. 

O Sr. Benedito Ferreira. - Mas o que 
ocorre, em verdade, é o problema da ade
quação dos cursos. Hoje temos o pior. Em 
São Paulo, o que se assiste na televisão 
é o desespero das faculdades disputando 
alunos; tal é a publicidade na televisão, 
que causa vergonha. Houve, no ano pas
sado, 53.000 excessos de vagas não preen
chidas em São Paulo. Veja V. Ex a por 
que o Conselho Federal de Educação tem 
que ser parcimonioso no aprovar novas 
escolas, mesmo porque essas escolas não 
vivem à custa de sl mesmas; elas vivem 
mais à custa de verbas do Ministério da 
Educação. O desenvolvimento brasileiro 
precisa de técnicos de nível superior, mas 
precisa, realmente, daqueles demanda-
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dos pela lei da oferta . de empregos. O 
que o Conselho Federal de Educação 
está querendo· evitar é que ocorra, em 
outras unidades, aquilo que está. ocor
rendo em São Paulo: faculdades sem 
poder funcionar porque não há. alunos 
comparecendo aos vestibulares. Multo 
obrig~do. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Eu peço a. V. Ex.a que encerre o seu 
discurso. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -Vou 
encerrar, Sr. Presidente. Mas quero di
zer a. V. Ex.a apenas o seguinte: se eu 
não o conhecesse bem, Senador Bene
dito Ferreira, como o conheço, teria a 
impressão de estar ouvindo um membro 
do Conselho Federal de Educação rela
tando em processo de reconhecimento de 
escola. li: Igual. Mas eu conheço V. Ex.a 
Sei da pureza do seu sentimento e lhe 
faço justiça, porque enfoca. o problema 
num outro ângulo. Estou com o tempo 
totalmente esgotado mas voltarei ao as
sunto pois quero debater com V. Ex.a. e 
com outros. 

Sr. Presidente, tenho outras denúncias 
relativas a esse conselheiro, cujo nome 
citei no início do meu discurso, Profes
sor Benedito de Paulo Bitenccurt. Te
nho, aqui, informações que não pude ler 
totalmente, em virtude dos apartes e da 
carência de tempo. Vou. pedir a. V. Ex. a 
que este dossiê seja anexado ao meu dis
curso para possibilitltr, inclusive, o jul
gamento sereno do Conselho Federa.! de 
Educação, das palavras que pronunciei 
no dia de hoje. Espero, realmente, pro
vidências por pa·rte das autoridades por
que o Conselho, do jeito que está. Indo, 
Sr. Presidente, tumultuará., ainda mais, 
a já tumultuada política educacional 
brasileira. (Muito bem! Palmas.) 

(Os documentos a que se retere o 
Sr. Senador Vasconcelos Torres em 
seu discu.rso, encontram-se publica
dos no DON (Seção II) do dia 3 
de abril de 1975.) 

Comparecem mais os Srs. Senado
res: 

Alexandre costa- Fausto Castelo
Branco- Jessé Freire- Luiz Caval
cante - Eurico Rezende - Amaral 
Peixoto - Vasc·oncelos Torres -
Gustavo Capanema -·Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pin
to) - Sobre a mesa, requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. 1,0-Secretá.rio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 137, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqul
vamento do Projeto de Resolução n.0 

70/74. 
Sala das Sessões, em 2 de abril de 1975. 

- Louriva.l Baptista. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- O requerimento será publicado e ln
cluido em Ordem do Dia, nos termos do 
disposto do art. 279 do Regimento In
terno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 28, de 1975, de au
toria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n.O 38, de 
1974, que· altera o parágrafo único do 
a.rt. 26 da. Lei n.0 3. 807, de 26 de 
agosto de 1060 (Lei da Previdência 
Social). 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A matéria. continuará sua 

tramitação normal. 
Item 2 

V.ota.ção, em turno único, do Re
querimento n.0 29, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Nelson Carneiro, 
solicitando o desarqulvamento do 
Projeto de Lei do Senado n.O 47, de 
1974, que altera. a legislação da Pre
vidência Social, e dá outras provi
dências. · 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa..) 
Aprovado o requerimento. A matéria 

continuará sua tramitação normal. 
Item 3 

Discussão, em turno único, da Re
dação Final (oferecida. pela Comissão 
de Relação em seu Parecer n.0 3, de 
1975), do Projeto de Lei da Câmara 
n.o 45, de 1974 (n.0 1. 690-B/73, na 
Casa de origem), que dá. nova reda
ção ao art. 1.0 do Decreto-Lei n.0 102, 
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de 12 de janeiro de 1967, que dispõe 
sobre a distribuição gratuita à ma
gistratura e magistério especializado . 
das publicações do Supremo Tribunal 
Federal, e dá outras providêncil!S. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 

fazer uso da palavra, vou encerrar a dis
cussão (Pausa.) 

Encerrada a discussão, não havendo 
emendas nem requerimentos para que a 
redação final seja submetida a votos, é 
ela considerada como definitivamente 
aprovada, nos termos do art. 359 do. Re
gimento Interno. 

O projeto vai à sanção. 
É a seguinte a redação final apro

vada: 
Redação final do Projeto de Lei da 

Câmara n.0 45, de 1974 (n.0 1.690-B/ 
73, na Casa de origem), que dá. nova 
redaçã.o a.o art. 1. o do Decreto-lei n. o 
102, de 13 de janeiro de 1967, que 
dispõe sobre a distribuição gratuita 
à magistratura e magistério especia
lizado das publicações do Supremo 
Tribunal Federal, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. 1.0 do Decreto-Lei n,0 

102, de 13 de janeiro de 1967, que dispõe 
sobre a distribuição gratuita à magistra
tura e magistério especializado das publi
cações do Supremo Tribunal Federal, e 
dá outras providências, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1.o - Fica o Serviço de Do
cumentação do Ministério da Justiça 
Incumbido de adquirir e distribuir, 
gratuitamente, à magistratura fe
deral, estadual e dos Territórios Fe
derais, ao magistério .especializado, 
ao Ministério Público da União, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos 
Estados, às bibliotecas e às entidades 
Internacionais as publicações concer
nentes às decisões do Supremo Tri
bunal Federal, de acordo com plano 
organizado por .esse Tribunal." 

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

Art. 3,0 - ~evogam-se as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item4 

Discussão, em primeiro turno 
(apreciação preliminar da j urldicida-

de, nos termos do art. 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de Lei 
do Senado n.O 76, de .1974, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que 
suprime expressões do art. 566 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
tendo 
PARECER, sob n.0 421, de 1974, da 

Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

inj urldlcldade. 
Em discussão o projeto quanto à jurl

dicldade. 
O SR. NELSON CARNEIRO- Sr. Pre

sidente, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- Tem a palavra o nobre Sr. senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEmO - Sr. Pre
dente, Srs. Senadores, é conhecida aque
la quadrinha de que "até entre as flo
res há distinção: umas enfettam a vida, 
outras enfeitam a morte". 

O projeto deve ser rejeitado, Sr. Presi
dente, mas não por injurídica. Deve ser 
rejeitado por prejudicado. 

Com efeito, o projeto já é, hoje, lei. É 
a Lei n.0 6.128, de 6 de novembro de 
1974, que dispõe: 

"O Presidente da República faz saber 
que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono: 
Acrescente-se ao art. 566 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprova
do pelo Decreto-Lei n.0 5.452, o se
guinte: 
Parágrafo único - Excluem-se da 
proibição deste artigo os empregados 
de sociedade de Economia Mista." 

Sr. Presidente, quando apresente! este 
projeto era esta a minha intenção, mas, 
ta.mbém, o Senhor Presidente da Repú
blica teve, felizmente, a mesma intenção 
e enviou à Câmara dos Deputados o Pro
jeto que ali tomou o n.o 2.039-B, de 74, 
e passou ao Senado com o n.0 118, de 74. 

Mas enquanto, Sr. Presidente, o meu 
projeto, em 11 de setembro de 74, era 
considerado lnjuridico, o mesmo projeto, 
de inlciativa do Senhor Presidente da 
República, em 16 de outubro de 74, era 
considerado jurídico porque a Comissão 
de Justiça aprovava o parecer, também 
unânime, da Comissão de Legislação So
cial, de que foi Relator o nobre Senador 
Franco Montara e subscrito pelos Sena
dores Renato Franco, Presidente em 
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exercício, Franco Montoro, Relator, Eu
rico Rezende e Guida Mondin. 

Assim, Sr. Presidente, o que eu visava 
já foi atendido pelo Senhor Presidente 
da República, através de projeto votado 
pelo Congr.esso Nacional. Portanto, acho 
que o projeto deve ser rejeitado, não por 
injurídica, porque sua juridicldade já foi 
aceita noutro parecer, posterior, da co
missão de Constituição e Justiça mas, 
por prejudicado, porque o que eu visava 
com esse dispositivo já ·foi alcançado 
através de lei. 

Era o que tinha: a dizer. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- Continua em discussão o projeto, 
quanto à juridicidade. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira dis
cuti-lo, declaro-a encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o pro

jeto, queiram ficar sentados. (Pausa.)' 
Rejeitado. 
A matéria será arquivada. 

lll o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 76, de 1974 

Suprime expressões do art. 566 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - Suprimam-se do art. 566 da 

Consolidação das Leis do Trabalho as 
seguintes expressões: "e os das Institui
ções paraestatais". 

Art. 2.o - Esta Lei entra em vig·or na 
data de sua publicação. 

Art. a.o - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Há oradores Inscritos para esta opor
tunidade. 

Tem a palavra o nobre Senador Pe
trônlo Portella, orador inscrito. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - (Co
mo Líder da Maioria) Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, não tenho a pretensão 
de tentar diminuir a ressonância do 
discurso aqui proferido pelo nobre Sr. 
Senador Paulo Brossard. As manchetes 
o saudaram com as altissinâncias dos 
elogios que, se merece o orador - e 

unânimes proclamamo-lo -, longe está 
o discurso de merecê-los. 

Vou, todavia, respondê-lo, em todos 
os itens principais, dispensando-me de 
muitas citações, o que seria fastidioso, 
se oriundo de alguém sem a postura tri
bunícia que ajuda a sonoridade das pa
lavras (se não a seu próprio sentido) 
multa vez carentes dos fundamentos 
que esclareçam, persuadam e conven
çam. 

Nesta Casa, Sr. Presidente, muitos ta
lentos pontificaram, juntando o brilho 
do verbo à contribuição fecunda da in
teligência que sabe descobrir, em melo 
às dificuldades, os caminhos verdadei
ramente salvadores. 

Nela, os Partidos contendem e discu
tem em tomo de Idéias e principias, para, 
afinal, mostrarem a clarividência de seus 
quadros, com a vitória da conciliação. 

E, hoje, quando dela tudo se espera e 
dela tudo se reclama, sobretudo celerida
de e eficiência, as individualidades, que 

· sob os Partidos se afirmam, hão de tro
car a· frase ornamental que, apenas, en
canta mas não convence, pela fecunda 
açãoo criadora. . 

Evitemos as tentações do passado, de
nunciadas tão bem pelo talento de Sér
gio Buarque de Holanda, em Raízes do 
Brasil: 

"- a verdade é que, embora presu
mindo o contrário, dedicamos, de 
modo geral, pouca estima às especu
lações Intelectuais - mas amor à 
frase sonora, ao verbo espontâneo e 
abundante, à erudição ostentosa, à 
expressão rara. lll que para bem cor
responder ao papeL que, mesmo sem 
o saber, lhe conferimos, Inteligência 
há de ser ornamento e prenda, não 
Instrumento de conhecimento e de 
ação." 

Esta Casa é e deve ser modema e 
atual, objetlva e eficiente, fazendo-se 
o alto forum onde nada é supérfluo ou 
desnecessário, multo menos, falso, a co
meçar pela palavra viva e veraz expres
são do mundo em que vivemos. 

o Ilustre Senador PauJ.o Brossard, 
após o elogio protocolar, a que não fal
tou a evocação aos Srs. Senadores pelo 
Rio Grande do Sul, e até a preclaros po
líticos que aqui não estiveram, mas, vi
vem nos Anais e na História e são exem
plos, passa a esquecê-los, para dedicar
se à sua "criação", ·em torno da qual 
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tece uma tão longa quanto Imprecisa 
estória. 

Começa dizendo: 
" ... o mandato se inicia em situação 

particularmente delicada". Onde s'e .ins
pirou o tribuno !lustr.e para a declara
ção enfática? "Delicada" em cotejo com 
tempos outros âe sua atuação parlamen
tar no Rio Grande do Sul ou na Câma
ra dos Deputados? E se não entendi mal, 
diverso é o pensamento do seu Partido,, 
nas notas e comunicados recentemente 
levados à opln1i1o pública deste País. 

Após transcrever trecho do discurso de 
posse do Presidente Castello Branco, em 
que o inolvidável brasileiro exalta as ex
celências do regime democrático, desa
bafa o orador: 

"Passados onze anos, no entanto, e 
a despeito dos proclamados propó
sitos de normalização institucional, 
o País se encontra na dramática si
tuação de, num mundo de incerte
zas e riscos, viver divorciado da re
gularidade jurídica, suporte Insubs
tituível da ordem e da liberdade, da 
segurança e do bem-estar." 
Prefiro seguir o orador para exami

nar-lhe toda a trajetória, misturando, a 
contragosto embora, o presente com o 
passado, sem a disciplina, nem mesmo 
cronológica. 

Quem viva no Exterior dirá, ao ler o 
texto ·em exame, que o que vlge, no Bra
sil, é a lei da selva. Não há segurança, 
nem lei. Só a coragem dos bravos asse
gura a sobrevivência. "Dramática é a 
situação, num mundo de incertezas e ris
cos". Esse país - pergunto - é o Bra
sil? 

O Brasil que atrai as atenções Interna
clonais pelos índices inegáveis de desen
volvimento? 

1ll o Brasil que se renova nas Univer
sidades, não obstante, os erros que nós 
também os proclamamos e, ainda há 
pouco, um ilustre correligionário o fazia 
da tribuna do Senado? É o Brasil que se 
humaniza nos ambientes de trabalho 
mais longinquos; moderniza-se na admi
nistração; mobiliza os recursos naturais 
e humanos necessários à industrializa
çoo que já começa, também, a atingir a 
agropecuária? 

ll: o Brasil que toma conhecimento· de 
si mesmo, Informando-se através de uma 
rede de comunicações verdadeiramente 
Impressionante? O Brasil que descobre a 

América e nela, em suas entranhas, en
contra os recursos que transforma em ri
quezas; é o Brasil que cria mecanismos 
para eMontrar os caminhos da partici
pação do trabalhador ou funcionário nos 
frutos do desenvolvimento; é o Brasil 
que treina trabalhadores e lhes dá,. atra
vés do filho que se educa, a certeza de 
que queremos a paz social sob o império 
da Justiça? ll: o Brasil que vai ao encon
tro dos cidadãos anónimos e Ignorados, 
marginalizados do contexto social e os 
ergue, levando as provisões previdenciá
rlas que promovem e humanizam o ho
mem; é o Brasil que encontra a marcha 
desenvolvlmentlsta com a mobilização 
de suas próprias forças; é o Brasil que, 
ante a crise do petróleo, Intensifica as 
pesquisas e as prospecções, abrindo ca
minho à auto-suficiência? ll: o Brasil de 
eleições livres e homens, também, livres, 
disputando os mandatos eletivos? 

Este é o País da paz, é o meu País e 
espero que seja, também, o do Sr. Se
nador Paulo Brossard. Os das "incertezas 
e dos riscos" são outros países, talvez 
Inspiradores dos que, fora da lei, tomam 
os atalhos da violência contra o regime. 

O meu País é o que vive sob a disputa 
. calorosa dos Partidos, aos quais se con
cedem a liberdade e os meios de fruí-la, 
em toda a plenitude. 

onde a tirania Insinuada, o "mundo 
de Incertezas e riscos" proclamados? 

A Constituição, forte, na expressão do 
orador - e noo gostaria de tê-la fraca 
- assegura o trabalho e a criatividade 
de todos os brasileiros. Após as eleições 
de 15 de novembro, os elogios à lisura 
do processo substituíram a tradicional 
grita e os inumerâveis protestos da Opo
siçi1o, características da "crónica" dos 
le1tos verificados ao longo da História 
d·IJ Brasil. 

!!: o processo que buscamos aprimorar, 
Sr. Presidente, para conferir maior au
tenticidade à representaçoo politica, em 
suas fontes legítimas. 

Qual a figura da Oposição perseguida 
ou desrespeitada? Onde o embargo ao 
debate se impõe e à fiscalização, que é 
tão útil à Oposição quanto proveitosa ao 
Governo? 

Onde, no Brasil, o "mundo de Incerte
zas e riscos", para a ostentação da co
ragem de que não duvida, mas que se faz 
ociosa e desnecessária? 
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Não podemos analisar Srs. Senadores, 
a estrutura legal, dissociando-nos da 
realidade nacional. Multa vez temos a 
melhor das leiS, a Lei Maior, a estender 
formalmente seu manto protetor sobre 
todos os cidadãos. A margem dela e 
contra ela todos os abusos se praticam. 
Os abusos da autoridade, os abusos dos 
cidadãos. 

Sob a aparência de uma estrutura le
gal, tecnicamente concebida, se ergue a 
mais desumana das ditaduras e nela vl
ge o medo. Sei bem que o medo marca 
a dinâmica das ditaduras. Sob o domínio 
dele os traumatismos se sucedem, obli
teram-se as vontades, sufocam-se os ci
dadãos, trunca-se o destino das nações. 

Se, todavia, movida pela ambição de 
homens que escondem, sob cariSmas, In
teresses oligárquicos, ou nem sabem es
condê-los, a aventura ditatorial é pre
cária e morre com eles renascendo, com 
a Nação, a liberdade. 

Há, todavia, ditaduras que não têm li
mites e chegam com a promessa de per
manência e com ·esse fim se estruturam. 

Em nome da Igualdade que não alcan
çam, destroem a liberdade de que se va
lem, para a construção do Império tota
litário. 

Essa é a pintura autêntica de quadros 
que não nos dizem respeito. 

Há modernas ditaduras Ideologica
mente estruturadas que Inoculam o me
do mas apenas entre os governados. Le
vam a força aos redutos maiS sagrados. 
Invadem o Inviolável e destroem no ho
mem a própria consciência da liberda
de. 

Chamando a si todos os bens, o Estado 
toma as alturas da onlpotêncla e decre
ta nada exiStir além dos seus domínios. 
Institucionaliza-se, erigindo-se em ver
dade absoluta e proscrevendo como he
resias tudo o que não seja mandamento 
da minoria burocrática. 

A liberdade banida enseja o Império 
do medo. Medo no local de trabalho, 
medo na rua medo nos lares. Se se olvi
dam os valores humanos, os vínculos se 
quebram e só o medo domina, superex
citado pela força do poder, presente em 
tudo na sugestão dos atos ou na clan
dest!Í:lldade policial, sem barreiras ou li
mites. o medo subjuga a Nação. 

Esses, Sr. Presidente, os "mundos de 
Incertezas e vielas" I Deles, nos livre 
Deus! Deles, distantes haveremos de es-

tar, pela nossa determinação. Nosso des
tino nós o moldamos, pela vontade li
vre do medo, medo do que já é e medo 
do que possa haver, sem a pressão de 
"salvadores" que se armam de Ideolo
gias ou carismas, para reprimir nossa 
vocação de liberdade. 

No discurso que ora comento, a pin
tura do quadro exótico, que pretende ser 
brasileiro, não cessa. Vai ganhando, 
mesmo, cores maiS vivas. 

Sublinhando os onze anos da- Revo-
lução, sentencia o orador Ilustre: 

". . . continua a. degeneração Insti
tucional, e a prometida. restauração 
democrática tem sofrido sucessivos 
eclipses e adiamentos, até estacionar 
na constrangedora e humilhante si
tuação atual." 

As leiS garentem a harmonia social e 
guardam os direitos dos cidadãos. 

Temos Constituição e leis. Não se pre
tendeu simplesmente restaurar o que 
não havia. Desejou-se restaurar o regi
me, corrigindo as deformações e os ví
cios e as ressalvas são do Presidente 
Castello Branco. 

Não havia democracia no Brasil. Foi 
sempre do nosso gosto construir monu
mentos legais, sem raizes no solo, des
pojados de autenticidade, refra.tários ao 
melo, como se a lei não devesse ser ex
pressão de realidade social, dos seus Im
perativos e de suas Inspirações. As abs
trações não têm vida e são - poderia 
dizer - Isto sim - "degenerações Ins
titucionais" se deixam de garantir a paz, 
se desconhecem fatos que têm de ser 
evitados, contidos ou reprimidos. 

Quanto aos "eclipses", veremos sua 
origem, que o slmplorlsmo da análise não 
nos deixou ver. 

"0 Brasil não tem Constituição. Tem 
leis, não tem lei. Nesse fato aberrante 
reside a causa das causas da continuada 
Insegurança em que vive o Pais" - bra
dou veemente o orador. 

Este Congresso, Sr. Presidente, existe 
por força da Lei Maior, negada., na tri
buna, para efeito oratório. 

Dela emana o siStema jurídico. Sob seu 
Império vivemos. Em todo o país os go
vernos atuam em seu nome, e a Invocam 
e garantem. De sua força emanam as 
garantias e os direitos dos cidadãos, as 
prerrogativas e as responsabilidades dos 
governantes. 
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Ela assegura ....,... é verdade - ao Chefe 
do Executivo poderes excepcionais, para 
a garantia da tranqü!lldade social, que 
não são usados contra a Oposição e con
tra ninguém que queira trabalhar pela 
construção nacional, mas em defesa .. es
trita da segurança. 

E os fatos estão ai, exuberantes e con
vincentes, a demonstrarem a retilínea 
politica do Governo, dentro da lei, em 
absoluto respeito à ordem juridica. 

Falar em redemocratização é, data ve
nia, gesto de autêntica alienação politica. 
Seria para a volta às atas falsas da Pri· 
meira República, ou aos golpes ao falso 
pronunciamento das urnas pelo chamado 
reconhecimento; à politica hegemõn!c::t 
dos governadores dos Estados federados 
maiores; à ditadura após 30; à intran
qüilidade politica que se seguiu a 34; à 
luta estimulada entre comunistas e in
tegralistas; à tentativa de golpe de 1935; 
à ditadura de 1937? Ou ao regresso a 
1945, sob os hinos à liberdade que se 
entoavam em todos os recantos do mun
do e que, no Brasil, se misturavam à eu
foria da vitória na guerra, também nos
sa? 

Aquele tempo, favorecidos pelas reser
vas acumuladas no conflito, dávamos os 
primeiros passos para a industrialização. 

Nessa ambiência, nem tudo, todavia, 
foi tranqüilo. 

Menos de dez anos após, a tragédia de 
Vargas, precedida de dificuldades e. cri· 
ses que abalavam a estrutura social e po
li ti c a do Brasil. 

Chegamos aos golpes de 1955. 
Juscelino alcançava o poder, fazendo 

opções econômicas que marcariam de 
controvérsia a vida do Pais. Acelerou-se 
a industrialização, num consórcio com o 
capital estrangeiro, e no plano politico 
foi indispensável a coligação inviável do 
PSD e PTB, caracterizada por entrecho
ques em razão de inafastáveis contradi
ções. 

Gerava-se o impasse politico. No Le
gislativo, ostentava-se a ilusão de po
der. O orçamento era emendado no Con
gresso. Contavam-se algumas centenas, 
senão milhares de alterações. Pouco im
portava o deficit. Intactas permaneciam 
as dotações propostas pelo Executivo. 
Acordo tácito. Em vigor, a lei orçamen
tária recebia o golpe. Um simples decre
to criava o plano de contenção. Decreto 
revogando lei. Eis a legalidade. Prevale-

ela - como natural - o necessário aos 
planos da administração. Aos congressis
tas era dado o direito de pedir as libe
rações, a poúco e pouco concedidas, ao 
sabor das influências pessoais e políticas. 
Onde ficava o Poder Legislativo? Tal re
gime engrandecia, por acaso, os par
tidos? A margem da lei, o tráfego ile
gítimo. E onde a Lei Maior e a que, sob 
sua prescrição, se havia elaborado o Or
çamento? 

Seria esse o regime da lei? 1!: essa a 
"restauração" a que se aspira? 

Mas, o ilustre Senador pelo Rio Gran-
de do Sul tem amor à frase e insiste: 

"O Brasil não tem Constituição. Tem 
leis, não tem lei. Nesse fato aberran
te reside a causa das causas da con
tinuada insegurança em que vive o 
Pais." 

O que fixa os rumos de nossa atuação 
parlamentar é a Constituição, que o Se
nador nega. Por ela se rege a Nação, mas 
o Senador se obstina em negá-la. Na pa
la.vra de S. Ex.a a Constituição é o "na
da" e o "nada" assegura a paz dos bra
sileiros. O "nada" gerando o milagre. 

Para ele só existe, ao que parece, o 
Ato Institucional n.0 5, destinado a fa
tos determinados e contra quem preten
da perturbar a paz e a tranqüilidade dos 
que vivem e atuam, sob a proteção da 
ordem jurídica. 

Para o Senador, o Pais se confunde 
com os infratores da lei de segurança, 
com os que se entregam à subversão co
munista, na prática do terror. Para que 
a Nação não viva na intranqüilidade e 
na insegurança é que o Estado se arma 
de meios extraordinários, visando a coi
bir os abusos dos que querem violentar o 
regime. 

Diz S. Ex.a que o Ato Institucional n.o 
5 "anula a carta outorgada", mas tudo, 
neste País se faz normalmente de acor
do com a Constituição, cuja nulidade foi 
enfaticamente declarada na tribuna do 
Senado. O "nada" mal inspirando o ora
dor. 

A Constituição, respeitada pelos Pode
res que dela emanam, assegura os direi
tos e a paz dos braslleiros, mas o Sena
dor a ignora e prefere acreditar apenas 
no Ato Institucional n.0 5, destinado pre
ventiva e provisoriamente aos que ten
tarem a subversão do regime, até que 
se tenham novos mecanismos eficientes 
e. hábeis. 
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Como vimos, a lei v!ge e é acatada por 
governantes e governados, não obstan
te todas as qualificadas negações. 

Ao contrário do que asseverou o ora
dor a lei consiste, sim, num papel Im
presso no Diário Oficial, mas, não é, ape
nas, isso. 1!: multo mais. E antes de estar 
no papel, deve existir na consciência so
cial, deve ser expressão da vontade legiti
ma dos representantes do povo. 1!: o por
que do labor diário do nosso oficio. 

Na predlleção pela frase de efeito, S. 
Ex.a distancia-se da realidade dos nossos 
dias, ao asseverar: 

"E quando os governados não têm 
seguros os seus direitos, os governan
tes não têm seguro o seu poder." 

Gostaria que fosse assim. E assim sen
do quem sabe os povos da União Soviéti
ca' - onde os cidadãos não gozam da 
menor segurança - e de quantos se en
contram sob o jugo totalitário, não esta
riam próximos da libertação? 1!: pena que 
o anúncio morra com a frase. 

Mas, a doutrina do ilustre Senador 
ganha requintes que vale comentá-los. 
1!: textual: 

"As constituições não se fazem ne
cessárias, propriamente, em tempos 
calmos; elas se fazem impresc!ndi
ve!s exatamente em tempos tumul
tuosos." 

confesso que li esse conceito, por mais 
de uma vez. Custou-me acreditar no que 
lia. Talvez, fosse - pensei - doutrina 
nova de Direito Constitucional que na 
minha ignorância desconhecesse. Mas, vi 
logo que o desacerto não era meu, mas 
de outrem. Todo o discurso que, despre
tensiosamente, comento, colide com esse 
conceito esdrúxulo. "A regularidade juri
d!ca é suporte !nsubstituivel da ordem" 
- frase do autor, no mesmo discurso. 
Cotejem-se os dois conceitos: "As Cons
tituições não se fazem necessárias, pro
priamente, em tempos calmos". 

Como manter-se, então, a calma que é 
ordem, sem a proteção constitucional? 

"Nos momentos tumultuosos", a Lei 
Maior, providencialmente, estabelece o 
recurso do estado de sitio, sob o qual 
cessam garantias Individuais. 

Esta que é a doutrina. 
Ao tempo da maior confiança nos va

lores da democracia liberal esta criou, 
para os "momentos tumultuosos", a sus-

pensão de direitos Individuais, em nome 
da segurança. 

Contra a norma universalmente aceita 
insurge-se o eminente Senador Paulo 
Brossard, dispensando-se de fundamen
tar a teoria que, se procedente, seria, 
também, providencial. Aguardamos sua 
palavra esclarecedora. Que não se per
turbe ou embriague com a própria sono
ridade da frase e ganhe a consistência 
das construções intelectuais que ampa
ram homens e povos na luta incessante 
pela liberdade e pela segurança. 

Após a queda no campo do Direito 
Constitucional, ergue-se S. Ex.a para in
curs!onar pela literatura, utilizando o 
Brasil numa Imagem que, por não en
contrar qualificativo mais adequado, cha
maria de Infeliz. Assim se expressa: 

"quem analisa a história recente há 
de convir que o Brasil, como náufra
go que vislumbra a praia, vem sendo 
arrastado por !nvenciveis correntes 
marinhas, que ora o aproximam, ora 
o afastam da terra firme." 

O Brasil um náufrago? Volto a comen
tar este trecho, verdadeiramente estar
recedor. 

Antes, todavia, quero reportar-me a 
esta indagação solene do eminente tri
buno: 

"Entendo que seja a normalização 
Institucional o que se procura tan
tas vezes anunciada, prometida, ju-
rada e perdida. . 
A Maioria a quer. A Oposição a rei
vindica. o Presidente a deseja. Por 
que não se opera? Esta a questão." 

Voltemos à primeira das frases, digna 
da nossa glosa. · 

Se há náufrago nessa história, não é 
- eu o declaro com toda a veemência 
-, não é o Brasil! 

Inclinar-me-ia por achar fosse o ora
dor !lustre perdido nos mares da histó
ria ou da literatura, senão nos dois. 

o amor à frase leva às vezes o seu au
tor longe demais e, às vezes, até o afogai 

Guerra no Oriente Médio, na Indo
china· a Europa Ocidental enfrentando 
probl~mas económicos e sociais de suma 
gra v!dade; a Itália sob instab!l!dade po
litica; Portugal sob a ameaça comunis
ta; a Espanha convulsa; grandes difi
culdades na América Latina; a Argen
tina sob os ataques terroristas; os Esta-
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dos Unidos em crise social, económica e 
politica. . 
. Mas, com a coragem de negar os ín
dices mais expressivos, o orador decreta: 
c Brasil é um náufrago 1 

Sr. Presidente, para ·o ilustre Sena
dor, no ··seu slmplorlsmo, está desven
dada uma outra questão: Maioria, Mi
noria e o Presidente da República, to
dos na mesma querença, e por que não 
se opera a "normalização lrutituclonal"? 
- Interpela irõnico. 

Inacreditável, parece, que alguém da 
mais alta expressão intelectual pretenda 
analisar problemas, juntando frases de 
homens de Estado, sem ver e examinar 
cs fatos sociais aos quais .se subordina 
a ação do Governo. 

Cabe multa vez aos líderes o trabalho 
pioneiro de eliminar fatores adversos no 
âmbito de sua jurisdição. 

Mas os fatos sociais, na diversidade da 
sua origem e inspiração, desafiam com 
freqüência, os mecanismos do Estado, 
ameaçando a segurança e abalando a 
paz. E Isso veremos ao longo deste dis
curso. 

Por enquanto, gostaria de responder à 
pergunta, com a doutrina textual do pró
prio discurso. Quem pergunta agora, res
pondeu antes e fê-lo na oportunidade 
com admirável precisão. Citemo-lo: 

"A quebra da legalidade se opera num 
Instante; a sua restauração exige conti
nuados esforços", só faltou o acréscimo 
de que a luta deve ser de governantes e 
de governados, deve ser de todos. 

Num lampejo, a clarividência lluml
ncu-lhe o campo visual e foi possível 
avaliar as dificuldades de um movimen
to que contrariou interesses e ambições e 
vem tendo, em seu trabalho de mudar 
qualitativamente a sociedade, adversá
rl<Js leais como <J orador eminente, mas 
também outros que atentam contra a 
paz social e ameaçam, constantemente, 
a estab1lldade das Instituições: 

Vejamos, em seguida, estes três perío
dos: 

"Bem sei que o passado não se revi
ve, mas para compreender o estado 
atual se Impõe conhecer sua etiolo
gia. 

Mercê de um sistema que assegura, 
praticamente, a lrresponsabllidade, e 
llga os destinos da nação ao arbítrio 
de um homem, uma solução extrale-

gal tornou-se, paradoxalmente, o ex
pediente utllizável. Seguramente 
mau, mas sem sucedâneo eficaz. 
O movimento irrompido em 31 de 
Março de 64, propunha-se a restau
rar a ordem constitucional, grave
mente enferma. Restaurá-la por via 
Ilegal? É a fatalidade do sistema. 
Contudo, foi a finalidade declarada 
e confessa." 

Termina o orador. 
Desaconselhando o que para mim é 

sempre oportuno e válido, reviver o pas
sado, desde que com propósitos edifi
cantes, ao passado declaradamente vol
ta, e volta mal, porque de forma Inin
teligível. 

Aos periodos integralmente transcri
tos, vale dizer, sem mutilações não os sei 
responder, porque não os entendi. 

Mas, aproveitemos o final do último 
período e vejamos aonde pretende ir o 
autor da "Anatomia Descritiva da Re
volução". "Restaurá-la por via ilegal? É 
a fatalidade do sistema". Pergunta e res· 
ponde. 

O professor de Direito sabe que revú
lução é ruptura da ordem constitucio
nal. Não é característica, apenas, do mo
vimento de 31 de Março. E isso fora brl· 
lhantemente preconizado pelo ilustre 
Deputado Paulo Brossard, da tribuna da 
Assembléia Legislativa do Rio Grande 
do Sul. 

Não nos cansa ouvir o doutrlnaaor 
eminente. Ouçamo-lo, com a llustração 
de conceitos de um grande democrata -
Octávio Mangabeira: 

"Estamos vivendo uma revolução que 
ainda não acabou, que não podia 
mesmo acabar, que tem de prosse
guir, digo mais que deve prosseguir, 
digo-o claramente. Isso me traz à 
lembrança o juízo de um dos gran
des políticos que este País já pos
suiu e que foi um dos sonhadores 
desta revolução, Otávio Mangabel
ra. Disse ele, num dos acidentes, di
gamos assim, num dos incidentes 
constitucionais vividos pelo nosso 
Pais, sem conseqüências profundas, 
sem vantagens e com prejuízos, dis
se Otávio Mangabeira, estas palavras 
que não me têm saído do pensamen
to, especialmente agora: "Ou se fa
zem revoluções ou não se fazem. Per
camos, porém, a mania das revolu
ções legais ou das legalidades revo
lucionárias." 
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Sua doutrina explicou multo do que o 
orador pretendeu saber, e ver esclare
cido por nós, ao analisar parcialmente 
homens e fatos do Movimento de 1964. 

"Restaurá-la por via ilegal? !!: a fata
lidade do sistema". Volto a repeti-lo: 

O politico fez o professor esquecer as 
lições dos doutores e as próprias lições I 
É da indole das revoluções tomar outros 
caminhos que não os previstos na Lei; 
modificar a 'Constituição contra a Cons
tituição. 

Hans Kelsen, em Teoria Pura do Direi
to, elucida bem o problema. E assim se 
manifesta: 

"Decisivo é o fato de a Constituição 
vigente ser modificada ou completa
mente substituída por uma nova 
Constituição através de processos 
não previstos pela Constituição até 
ali vigente." 

A pergunta, mesmo de um leigo, seria 
estranha. Incabível, se de um professor 
ilustre, participe vibrante e bem Inten
cionado do Movimento de Março de 1964. 

Na mesma linha de raciocínio de des
conhecimento das repercussões dos mo
vimentos revolucionários na ordem juri
dlco-constltuclonal confunde, em várias 
oportunidades, o titular do poder cons
tituinte revolucionário com o Chefe do 
Poder Executivo. Negando a Revolução 
que deveria ter parado, talvez no mo
mento exato do seu desejo ou das suas 
determinações, procura fixar tudo em 
termos de Poderes do Estado. 

Condenou a Iniciativa de projeto de 
nova Constituição e a competência do 
Chefe da Revolução de promover "alte
rações constitucionais". 

ASilim foi feito em 1891 e em 1934. So
mente em 1946 o projeto nasceu na 
Assembléia. 

P·or que a Interpelação tão enfática, 
como quem denuncia um crime?! 

Sigamos o orador e continuemos a 
ouvi-lo: 

"Da tribuna da Câmara, já tive oca
sião de dizer que o Código de 67 redi
miu o legislador de 37 e com uma 
diferença: a "polaca", como ficou co
nhecida a carta estadonovlsta, pelos 
menos não saiu de um parlamento; 
foi imposta à Nação pela força; a de 
67, fruto de um parlamento que se 
acumpllciara na obra deplorável, 

embora, justiça lhe seja feita, tenha 
tornado menos mau o projeto do 
Executivo." 

Sr. Presidente, achando tão judiciosos 
os concettos expendidos na Câmara, deli
berou repeti-los no Senado. São expres
sões antológicas de mau humor, tecidas 
de Injúrias à verdade histórica e ao 
Parlamento. 

Considerar melhor a Carta de 37 que 
a Constituição de 1967, que tez voltar o 
País ao Estado de Direito, é ser desme
dido na violência verbal; é proclamar-se 
Incapaz de um julgamento sereno. 

A Carta de 1967 redimiu o legislador 
de 37. Não custa repeti-lo. Poderia de 
minha parte dizer basta! Ocorre que tem 
mais e multo mais! "Acumpllclar-se: 
"tornar-se cúmplice." "Cúmplice: "que 
teve parte juntamente com outro ou 
outros num dellto, num crime" - dizem 
os dicionários." 

E em seguida, como quem refiete, 
acrescenta: "embora, justiça lhe seja fel
ta, tenha tornado menos mau o projeto 
do Executivo." 

Agride o Legislativo e lhe concede em 
seguida o prêmio do aplauso ao reco
nhecer que, no selo dele, se aprimorou o 
Capítulo Dos Direitos e Garantias Indi
viduais. 

No mesmo periodo condena a partici
pação e lhe elogia o resultado. · 

Perdoem-me, Srs. Senadores, tanta 
transcrição. Isso se fazia necessário para 
que se me não acalmem de faccioso no 
citar parcialmente a respeitável autori
dade de que cuido. 

Deixemos a "Anatomia Descritiva da 
Revolução", tecida de· frases dos Presi
dentes revolucionários e de conceitos 
confusos e contraditórios do autor. 

Examinemos o que foi feito nestes onze 
anos, sem .a pretensão doutrlnâria de 
Crane Brinton no livro Anatomia da Re
volução, este um trabalho que nos ensina 
a entender os movimentos revolucioná
rios. 

Sejamos modestos e vejamos o quanto 
foi possível como resultado de tantas 
lutas, nestes onze anos. 

E ao contrário das notas Injuriosas, 
ciclicamente publicadas, sinto-me à von
tade para fazê-lo. 

Há onze anos, exatamente em março de 
1964, governava o meu Estado, quando 
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eclodiu o movimento armado que teve 
V. Ex.a, Sr. Presidente, como seu Chefe 
Civil. 

Mergulhado em problemas da maior 
gravidade, como a insurreição da Policia 
Milltar, cujo quartel fora obrigado a cer
car e fechar, e agitações que se .inicia
vam no mundo rural. com a organização 
de Ligas Camponesas, tomei a única po
sição cabível de um governante !solado 
em seus angustiantes problemas: defendi 
a legalidade como o fizera, poll duas 
vezes, como Deputado estadual em diS
cursos calorosos, em 1955. 

Com o Presidente João Goulart as rela
ções sempre foram respeitosas e estrita
mente oficiais. De resto, nunca mantive 
outro clima senão de respeito reciproco, 
no trato da vida pública ou particular. 
Dele recebi sempre demonstrações de 
apreço que jamais incluíram favores pes
soais ou políticos. Líder da UDN, no meu 
Estado, outros eram os meus compromis
sos politicas. 

Inimigos fizeram toneladas de notas 
publicadas. em 31 de março e 1.0 de abril 
e as espalharam em todos os gabinetes 
influentes. E todas as vezes que se noti
cia, até mesmo com improcedência, estar 
o meu nome cogitado para algum posto 
importante da República, os expedientes 
se repetem. Não mude!, em nenhum mo
mento, sobre a Revolução - cumpre-me 
ratificar. 

Desconhecido no· âmbito federal, pois 
só agora inicio o segundo mandato, ima
ginavam fácil destruir quem antes atua
ra confinado à política do Piauí, sem 
outra.~ referências esclarecedoras, não 
obstante sob o respeito do povo e dos 
sucessivos Chefes Mil!tares lá sediados. 
Tudo em vão! 

Em nenhum momento, sob a Revolu
ção, me foi sugerido sequer afastar, por 
subversão ou corrupção, qualquer auxiliar 
<to meu Governo. Não mudei os rumos 
políticos ou administrativos, nem troquei 
de amigos. Embora superficiais fossem 
minhas relações com o Presidente Cas
tello Branco, Sua Excelência conhecia 
bem a minha luta e me ajudou o Gover
no, prestigiando-me, posteriormente. no 
plano político. Entregou-me a organiza
ção da ARENA, no Estado, com plenos 
poderes. Nosso adversário era o PTB. 

Jamais trai compromissos, multo me
nos, princípios. Metade de minha vida 
pública foi feita na árdua luta de oposl-

ção a governos, cujos titulares eram pro
fundamente ligados a mim por laços 
famlliares. Não transigi jamais, merecen
do, sempre, dos correligionários, nos mo
mentos mais difíceis, toda confiança. 

Fui, na Província, Srs. Senadores, o que 
tenho sido, sempre, nesta Casa. E peço 
desculpas por repetir o que disse na 
Assembléia do meu Estado, como a re
tratar uma posição moral e politica inva
riável, ao receber do povo o quarto man
dato majoritário, com votação desvane
cedora: 

"Tracei, cedo, os indesviáveis roteiros 
de minha vida pública e os segui com 
austeridade, honradez, dignidade, co
ragem e compostura. 
Não cedi ao fascínio da popularidade 
que gratifica e promove, quando foi 
o preço do desserviço ao povo, à 
Nação. 
Em meio a todas as provações, guar
dei na serenidade dos gestos e das 
atitudes a grandeza do ofício. Na 
nossa pequenez, multo vale o poder 
altear-nos, para sermos dignos do 
respeito, muita vez, silencioso, dos 
nossos inimigos ou deles podermos 
sorrir ante a impotência sob o dis
farce dos desafios. 
Enfrentei imperturbável os perigos 
e não me faltou jamais a força para 
as decisões mais difíceis. Não cedi à 
fraqueza, quando se me impunha um 
dever de superar-me superando as 
limitações que são muitas. Na admi
nistração considerei indispensável a 
honestidade que começa nos propó
sitos dos governantes e se estende, 
em sucessões de exemplos, ao respei
to à coisa pública, a palrar acima dos 
interesses pessoais. 
Dei ao diálogo com todos a força 
convincente de quem não transige 
com princípios, nem admite a poli
tica como a arte da transigência que 
atropela a ética e conduz o que é de 
todos - a coisa pública - ao usu
fruto de alguns. 
Ao longo de mais de vinte anos, fiz 
amigos, na vida partidária. Uns me 
alentaram a força, na adversidade de 
lutas inumeráveis, na solidariedade 
quando do pior parecia feito o futu
ro; outros, no amplo convívio que 
o poder proporciona e exige. 
E posso dizer que se tenho amigos 
não os fiz senão sob as inspirações 
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da admiração e do respeito mútuos, 
da ldentlflcação de propósitos, e 
Ideais. 
Cuidei da coisa públlca, crente que 
sou, com a devoção que tenho às 
coisas sagradas e não a usei nunca 
para premiar dedicações, fazer ou 
consolldar amizades, que elas se avil
tam nesse clima de se dar o que é 
alheio. 

Fiz política, mas com a ética e com 
o devotado esforço de servir ao povo. 
Nesta Casa, faz multo ressoou, ve
emente e impetuosa, minha voz. 
Cumpri, com fidelidade que poderia 
chamar religiosa, os deveres de opo
sição. 

Na oposição ou no Governo, sempre, 
o mesmo. Numa trincheira falando e 
combatente, na outra, servindo, sem 
esquecer os compromLssos com o po
vo; aqui me encontro de mãos limpas 
e a consciência tranqülla em razão 
do lastro que posso contemplar e ofe
recer à minha terra no exercício dos 
mandatos eletivos." 

Fui e sou assim. Não deixei que os 
princípios oscilassem na direção dos in
teresses. 

Por isso, aqui estou, onze anos após, a. 
dizer que se fui contra. o golpe armado, 
em coerência com atitudes anteriores, 
não mudei de dlreção, de amigos, de 
princípios, nem de legenda, ao apoiar a 
Revolução, cujas dlretrizes sintonizavam
se com a orientação do meu Governo. 
(Palmas.) 

Perdoem-me, Srs. Senadores, se tratei 
de problemas pessoais. Fi-lo em respeito 
ao Senado e a mlm mesmo, pois sempre 
votei desprezo pelos que desertam o cam
po da luta para agachar-se ante o poder, 
a que jamais aspirei ao preço das transi
gências a vil ta.n tes. 

Sob o comando enérgico e lúcido de 
Castello Branco profundas reformas se 
fizeram e enumerá-las, hoje, quando 
se comemora onze anos da sua deflagra
ção, assinalando-lhes os efeitos, seria 
fastidioso e desnecessário. 

Direi, então, que graças ao seu deste
mor e determinação, o movimento arma
do de 1964 se fez revolucionário no sen
tido das transformações qualitativas, 
operadas na estrutura da sociedades bra
sileira. 

Desafeiçoado ao que não contribuísse 
para o aprimoramento da democracia, 
regime de sua crença fervorosa, Castello 
Branco tentou, num infatigável esforço 
político, conquistar as llderanças parla
mentares para a Revolução, já em pleno 
processo de destruição de rotinas, corre
ção de erros e de construção de instru
mentos legaLs, administrativos e politicas 
necessários ao desenvolvimento integral 
do Pais. 

Sob a Constituição de 1946 emendada, 
o abnegado esforço do Presidente em 
governar foi em vão. Muitos preferiram 
manter além das posições conquistadas, 
as comodidades da rotina, que só não 
eram estéreLs porque geravam distorções 
e deformidades comprometedoras do que 
urgia ser destruido, para salvar a Nação. 

Não era. contra o arbítrio que se recla
mava. A Revolução tomara, talvez pre
maturamente, o leito da legalidade cons
titucional. Era contra o novo que se 
erguiam, poderosas, as forças politicas da 
Oposição. Não entendiam a realidade e 
Lsso é sempre fatal à classe a que cabe 
o dever de ver e de prever, mesmo na 
escuridão da noite ou da tempestade, a 
onda Imperiosamente renovadora. 

O desencontro do político com o que 
lhe impõe a sociedade em rasgos de au
dácia ou gestos de paciência ou renúncia, 
é a causa dos maiores retrocessos. 

Operar nas crises, ajudando o nascer 
do novo é o que enobrece a arte de servir 
quallficadamente o povo. 

A isso faltou a maioria do Congresso. 
Avaliando mal os Instrumentos de ação 

política de que dispunha, tentou obstar 
as reformas que o Presidente desejou 
fazer com ela e que terminou por realizar 
apesar dela. 

Este o erro capital dos adversários da 
Revolução. Sabendo-a democrática, ima
ginaram-na Inanimada e imobillsta, ao 
jogo formal do regime, quando se lhe 
exigia prestar trabalho retlficador dos 
rumos da Nação. 

Neste registro dos fatos, colocamo-nos 
acima das meras manifestações concei
tuaLs sobre o caráter, a visão de um 
homem de Estado. 

Penetramos, assim, na História, onde 
os valores dos fatos e dos homens, posto 
à prova, restituem a verdade truncada 
pela paixão ou desvirtuada pelo interes
se. Veja-se o desenrolar dramático de 
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multas batalhas narradas pelo Ilustre 
Senador Luis VIana. (Jornal do Brasil, 
edição de 30-3-75.) 

Com Castello Branco, cedo a fisiono
mia política da Revolução delineava-se 
de forma a convencer a Nação dos seus 
rumos democráticos .. se transigiu com o 
proces.so revolucionário, pretendia 'salvar 
os valores maiores da Instituição, em ris
co. Não optou pelo poder, que desprezou, 
fazendo-se, depois, inelegível. 

Naquela oportunidade, o poder politico, 
que deveria ser pioneiro das causas reno
vadoras, preferiu gastar-se e desgastar
se no patrocínio de situações Insustentá
veis e mortas. 

Estancara-se o arbítrio, por autodeter
minação revolucionária, como já disse, 
adotando-se; com emendas, a Constitui
ção liberal de 1946. 

Não estava em jogo a liberdade em 
nome da qual tantos abusos se têm pra
ticado, mas o destino do País em busca 
de novos rumos que o salvassem das vi
cissitudes sem conta? 

Delimitavam-se os campos e definiam
se os objetivos políticos, com o deflagrar 
de uma ação governamental construtiva. 

O Congresso respeitado e ouvido, afir
mava-se através das lideranças, governa
mentais, sentadas à mesa das Jrandes 
decisões. 

Reformava-se para salvar. Enriquecia
se a ordem constitucional dos mecanis
mos que a pusessem sobranceira às 
crises, na fixação de normas que, preser
vando a Independência dos Poderes, 
atribuíssem, todavia, ao Executivo, os 
meios Indispensáveis ao comando da 
Nação. 

Tanto bastou para que os Inimigos do 
novo se perdessem de amor pelo velho 
que, na esterilidade da decrepitude. nada 
tinha a oferecer à sociedade, senão im
passe. 

Não era a ambição de um homem que 
punha em perigo a legalidade; nem o 
desvio de um movimento destinado a 
ampliar os horizontes democráticos. A 
ordem legal correspondia uma ação poli
tica honesta, lúcida, transparente, deter
minada. O ético se fez presente onde 
quer que a ação do Governo se fizesse 
sentir. 

Não creio nos politlcos que não avaliam 
a força dos Instrumentos de ação, cal
culando-lhe racionalmente os efeitos. 

Não creio nos políticos que agem des
conhecendo a Intimidade do mundo obje
tlvo que desejam salvar ou destruir. 

O sonho ajuda o Impulso criador, mas 
o que transforma o mundo é a racionali
dade a serviço da audácia dos grandes 
artífices politicas. 

O primeiro dos deveres do homem de 
Estado é Identificar a melhor forma de 
atuar em favor das causas em que se 
empenha, por que se bate. 

No brilhantismo de muitos trabalhos, 
não raro, vemos resultados contrários aos 
bons propósitos de servir à Nação. Antes 
de verem o caminho que a realidade su
gere e aponta, olham para si mesmos e 
se perdem na autocontemplação, pen
sando poderem fazer que o mundo gire 
em torno de si mesmos. Não são os 
melhores politicas. Para eles o mundo 
começa e termina neles próprios. Fora 
deles nada tem significação ou sentido. 
São o próprio modelo de tudo. 

Estas são as reflexões que me ocorrem 
ao ver diante de mim a atuação brilhan
te, mas Improfícua, de eminentes figuras 
da Oposição, expressando mensagens 
eruditas ou sonoras, que não constituem 
fonte de subsidio ao trabalho comum de 
contínua construção nacional. 

Nosso Pais não encontrará seus cami
nhos constitucionais e politicas, sem que 
haja entre Oposição e Governo, Minoria 
e Maioria, um esforço comum em torno 
de formulações básicas Imprescindíveis. 

Em vão Castello Branco tentou gover
nar, com a cessação do processo revolu
cionário e teve de regressar ao Impacto 
contra as forças de resistência obstinada. 
Assim nasceu o AI-2, que haveria de ter 
custa duração. 

Espenhou-se o primeiro Presidente da 
Revolução em definir os rumos políticos, 
enfrentando Incompreensões e vicissi
tudes desde a lnj úria pessoal em dis
cursos Inflamados aos trabalhos denun
ciadores de que o passado ainda vivia e 
estuava, senão para decidir pelo regresso, 
pelo menos - e já era multo - para 
Impedir o Império tranqüllo de um mun
do novo que se anunciava. Nesse clima 
nasceu, no Congresso, a Constituição de 
1967, precedida. de extraordinários traba
lhos da Maioria Parlamentar no Senado, 
avultando a figura do Senador Daniel 
Krleger. A palavra seguiram-se os atos. 
Castello Branco obstinou-se em doar ao 
Pais uma Constituição. Era a. fidelidade 
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ao seu juramento que, como ele dl.sse, 
transcendia ao ritual. 

É certo que ostentou Imperfeições, 
como é também justo que se proclame 
foi o resultado de uma luta de autênticos 
patriotas dispostos a inovar, criar meca
nismos que, assegurando harmonioso 
convívio entre os Poderes do Estado, fos
sem inspirados na realidade brasileira. 

Os críticos se armaram de teorias e a 
crivaram de restrições; os saudosistas, 
ostentando convicções democráticas que 
não possuíam, juraram combatê-la e ne
gá-la e o fizeram com eficiência inex
cedível. 

Ao invés de cumprir o destino de abri
gar a tcdos, dissolvendo antagonismos 
políticos pelo primado da nova ordem 
jurídica instaurada, em sua plenitude, 
foi alvo de duros ataques de lnconfor
mlsmo dos desafeiçoados da nova disci
plina, como da nova realidade brasileira . 
As constituições devem ser eXPressão de 
fatcs que, se não ocorrem, marcam-nas, 
sem remédio, do efêmero: têm de eXPres
sar as exigências da realidade social de 
cada nação, com a sua história, as aspi
rações nacionais, seus objetivos perma
nentes e a profunda identificação das 
elites mobilizadas, em pacto, vivendo a 
problemática nacional. 

Ostentem estruturas tecnicamente ir
repreensíveis e a abriguem os princípios 
ideais, cedo o desajuste entre o fato· e a 
norma destruirá o monumento. 

Tivemos sempre a preocupação de exi
bir uma estrutura constitucional que es
tivesse ao nível dos países politicamente 
maduros. Ainda que inoperantes seus 
mecanismos de ação, em face dos deter
minantes sociais em descompasso com 
eles, o importante para muitos é a apre
sentação vistosa, que esconde uma es
trutura sem vida. 

Não se pode julgar um regime, desvin
culando-lhe do contexto social, despre
zando-se-lhe a índole, olvidando o senti
do do bem ccmum que ele persegue. 

O julgamento unilateral que contem
pla ângulos esparsos, será, sempre, mera 
caricatura, que deforma e engana, fu
gindo aos mandamentos da Justiça, afir
mando mais a paixão do julgador que a 
verdade sobre o que é julgado. 

O histórico que aqui se fez, entremea
do de interpretações inexatas, honra e 
exalta o alto· sentido democrático dos 
Presidentes que se sucederam após 1964, 

dispostos sempre a sustentar uma luta 
pelo constante aprimoramento da vida 
democrática. 

Bem sabemos que a Lei Maior é e de
ve ser sempre o complexo jurldico pri
meiro da Nação, cuja vida disciplina, 
cujos poderes institui e delimita, para 
que, acima dos conflitos individuais e 
sc·branceira aos golpes e vicissitudes, pos
sa realizar-se, cumprindo o destino de 
assegurar a paz, a liberdade e a justiça. 

Por mais poderosa que seja a vonta
de dos governantes de sustentar a ordem 
jurídica, esta claudica se não há, dos que 
atuam no melo politico, a determinação 
de sustentá-la com o sacrifício de Inte
resses pessoais cu partidários, contra os 
que a querem destruir e contestar. 

Acima do empenho dos governos, es
tará sempre a fortaleza do organismo so
cial, identificado em seu funcionamento 
e destino com a sorte de suas institui
ções. E ·em seu seio·, decisivas e categó
ricas, devem erguer-se as lideranças, à 
frente das quais a política, abrindo ca
minho possível e viável para as soluções. 

O líder não é o que critica, apenas, 
~as o que sugere, formula e constrói ou 
aJuda a construir. 

Não desama a ordem jurídica limita
dora do arbítrio dos governantes quem 
nega a validade da lei alienada do mun
do social e incapaz de nele operar, com 
eficiência e presteza. Esses não têm pen
dores para a hipocrisia, consagradora das 
aparências nocivas e estéreis. 

É do gosto de alguns a citação de pai
ses que se desenvolveram, sob outras 
condicionantes históricas, em que outras 
eram as formas de subversão e violên
cia. Contra essas criaram os mecanis
mos de autodefesa necessários e hoje, 
poderosas, têm igualmente Instituições 
capazes de resistir aos ataques, sem aba
los ou perigos. 

Guardemos o homem, seus veneráveis 
direitos e garantias, perseguindo as fór
mulas sob Inspiração dos atuais Impera
tivos sociais, sem o serv1llsmo das có
pias, pois elas não têm bom desemp~nho 
e mostram o grau de nossa alienaçao e 
da nossa incompetência. 

Ao formalismo opomos a verdade da 
lei, elaborada nas fontes vitais do mun
dc· social, forte, eficiente e sagrada. A 
ela se arrimam todos na busca da ga
rantia e da proteção. Dela alguns dis
cordando, todos igualmente a respeitam, 
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porque é da irradiação de sua força, e 
da unânime confiança em sua validade 
que Vivem os povos e prosperam as na
ções. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Re
volução tem U!,ll comp~misso exclusivo 
e é com a Naçao, com o seu desenvolvi
mento integral, com a Justiça que há de 
integrar, em seu selo, todos os cidadãos. 

Deseja a participação de todos, sob a 
liderança dos Partidos e não limita as 
Intenções a palavras que agravam as va
c!lac;ões dos cét!cos e o imobilismo dos 
descrentes, antes toma medidas incon
testáveis e necessárias ao amplo e pro
fícuo debate sobre os rumos e os obje
tivos do Pais. Recordemos os fatos his
tóricos: 

Sob um Pais constitucionalizado, assu
miu o Governo o Presidente Costa. e Sil
va. Jurou defender a Constituição e de
clarou-a categoricamente intocável. 

Cedo os prc·blemas politicas avoluma
ram-se ameaçadores. o relacionamento 
com os políticos fazia-se precário e des
contínuo. As agitações de rua cresciam 
e nas Universidades travava-se luta en
tre estudantes e agentes de segurança. 
A minoria radical do Congresso exacer
bava o processo de deterioração pcUtica 
em marcha, de que o episódio Moreira 
.1\lves foi, apenas, o símbolo. 

Desse clima nasceu o AI-5. 

O depoimento do Senador Jarbas Pas
sarinho definiu bem o drama do Presi
dente que sacrificou a própria saúde em 
defesa dos valores que jurou defender. 
Os trabalhos !ndormidos no sentido de 
reconst!tuc!onalizar o Pais, o País agra
decido os conhece. 

A tragédia que lhe interrompeu os tra
balhos e lhe tirou a própria vida merece 
a reverência e o respeito do Pais. Seus 
Ideais democráticos não· desfaleceram à 
iminência da própria morte. O cérebro 
lúcido não comandava as mãos inertes, 
mas pôde exteriorizar a mensagem de 
que pretendia continuar vivendo pela 
força. de um exemplo: outorgar a Cons
tituição. 

Democracia plena é utopia que temos 
o dever de perseguir, até como fórmula 
de constante aperfeiçoamento do homem. 

Precisamos fazê-la forte, para enfren
tar os desafios de seus !n!m!gos, cada 

dia mais poderosos. Raymond Aron as
sim se expressa: 

"Estaremos nós vivendo, na Europa, 
os últimos instantes de .tranqü11ida
de que precedem as tempestades? 
Entramos num período da história 
tão carregada de incertezas que a 
perspectiva se torna um exercício 
vão e de certo modo ridículo. Nin
guém sabe em que pais da Europa 
existirão ainda regimes liberais em 
1985." 

Mas, os "defensores" da democracia 
transformam princípios, que são mais 
deles que dela, em dogmas e pensam po
der fazê-los sobreviver às adversidades. 

A tática de ontem, a mesma de hoje, 
Ilude, apenas, os que se isolam em pos
turas líricas. 

Ouçamos Trotsky: 
":S: a. desordem que paralisa o Esta
do e que impede o governo de preve
nir a insurreição. Uma vez que não 
podemos nos apoiar na greve, nós 
nos apoiaremos na deso·rdem." 

Eis a. palavra. de ordem, servilmen-te 
seguida, onde quer que haja problemas 
económicos, sociais e políticos a resol
ver pelas comunidades democráticas. 

Que tenhamos sempre, ao lado dos me
canismos de absorção do entrechoque das 
forças sociais, os sistemas de autodefe
sa contra. os que se infiltram na socie
dade para destruir-lhe as estruturas. 

Disponhamo-nos a salvar nossa so
ciedade democrática com a coragem de 
criar e inovar instrumentos, que se tor
nem capazes de guardá-la. e preservá-la. 

Vamos ouvir Lenine: 
"Era bom, com efeito, ter uma for
ça insurrecional suscetível de inti
midar as assembléias politicas e de 
pesar .sobre suas decisões, mas, me~ 
lhor ainda era minar internamente 
as próprias assembléias e ai ditar 
sua vontade. A união da legalidade 
e da força deveria dar a. vitória.." 

A teoria vem embasando a ação dos 
subverSivos em todos os continentes. La
mentável é que, quando se discutem pro
blemas políticos no Brasil, os que têm 
responsabilidades fingem ignorar a reali
dade que nos faz vislumbrar perspecti
vas as mais catastróficas, até para a 
Europa, culta. e civilizada. E o pior é 
que não agimos como políticos e homens 
de Estado, procurando cs caminhos da 
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convivência entre os princípios demo
cráticos e a conjuntura que lhes é ad
versa. 

Franz Neumann assim se expressa: 
"Nenhum sistema politico sustenta
rá plenamente o valor legal da cal
culab111dade e da segurança legal se 
sentir que isso causará perigo à sua 
própria segurança. o poder procura
•rá deixar de lado a noção juristica 
da liberdade." 

Não obstante as doutrinas ·emergidas 
de uma realidade convulsa, a Revolução 
mantém intocável o ideal de liberdade, 
mas sabe necessário protegê-lo contra os 
infiéis. 

Ao apreciar as vicissitudes institucio
nais do Pais, ainda é o Senador Paulo 
Brossard quem indaga se é o "destino 
capricho.sc· e implacáv·el, a determinar 
a ação dos homens" e ele mesmo res
ponde, em termos irânicos: 

"Destino, Sr. Presidente? ou a pre
sença muito terrena de uma força 
mais forte do que o governo consti
tuído e que, tanto em outubro de 
1965 ccmo em dezem·bro de 1968, le
v~u os Presidentes a fazerem o que 
nao queriam impelindo-os a violar 
um juramento de honra? Esta a tre
menda realidade que perturbou o 
passado, inquieta o presente e tolda 
o futuro. Este o grande desafio." 

Bem se vê que S. Ex.a. não cuidou de 
examinar a conjuntura Internacional e 
ficou, em jogo de palavras, sobre a rea
lidade brasileira. 

Parece insinuar que o que obsta o aper
feiçoamento das nossas instituições de
mocráticas são as Forças Armadas e por 
quê? 

Não explica e sempre se dispensa de 
fundamentar as assertivas mais teme
rárias. Disse e Isso parece bastar. 

Para nós, não I E não nos é difícil es
clarecer. 

Apesar da legislação excepcional a que 
teve de recorrer, a Revolução processou 
sempre a sucessão presidencial, preser
vando de crises as Forças Armadas. Em 
seu selo não se viu o atropelo dos Inte
resses pessoais ou de grupos, comprome
tendo-lhes a unidade; ao· contrário do 
jogo continuista, marca das ditaduras e 
dos regimes constitucionais débeis, o 
Presidente Castello Branco prescreveu a 
sua inelegibilidade e, por pouco, não di-

minuiu o seu próprio mandato. A rota
tividade dos mandatos e as mudanças 
nos quadros dos governos marcaram es
tes onze anos de Revolução. 

Seria formação ditatorial? Outra tem 
sido a vocação das Forças Armadas. 

Seria um pacto com forças econômlcas 
Internas ou externas? Os fatos demons
tram a independência dos Governos re
volucionários Interessados, acima de 
grupos, facções ou classes, em servir ex
clusivamente à Nação. A hipótese inju
riosa se afasta ante a evidência de uma 
politica que visa à modernização e à 
humanização da sociedade brasileira, 
preservando-se-lhe os valores democrá
ticos. 

As Forças Armadas, Integradas em sua 
mlssãc· profissional, sentem as inquieta
ções do melo social, constituindo-se em 
suporte de sua segurança. E quando as 
Instituições enfraquecem sob pressões 
que desviem ou ameacem desvirtuar o 
rumo histórico da Nação, cabe-lhes con
jurar o perigo. E hoje as vemos na Eu
ropa, representando o mesmo papel, 
constituindo-se em barreiras ao proces
so de comunlzação dos povos. 

O que sobretudo Impede o aperfeiçoa
mento das Instituições são fatos os mais 
complexos, politlcos e sociais, que nos 
afastam, ainda, do desenvolvimento in
tegral e nos expõem às investidas totali
tárias. 

Já dizia Jhering: 
"Quando o Poder Público se veja na 
alternativa de sacrificar ou o Direi
to ou a Sociedade, não tem somen
te1 a faculdade, antes tem o dever 
de sacrificar o Direito e salvar a So
ciedade. Acima da lei que ele viola 
está a Sociedade que ele deve con-
servar." · 

O Sr. Leite Chaves- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Pois 
não. · 

O Sr. Leite Chaves - A peça que V. 
Ex.a desenvolve é das mais brilhantes. 
Entendo, considero mesmo, que está à 
altura do discurso a que V. Ex.a está res
pondendo. No entanto, V. Ex.a. há de 
considerar que von Herlng, esse mesmo 
que V. Ex.a cita, diz que "o homem de
ve dar até a vida, quando tenha que de
fender um seu direito, por menor que 
ele seja." Então, Excelência, é o que es
tamos fazendo, é o que o Brasil está fa-
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zendo. O que queremos é que haja, pelo 
menos, uma limitação de tempo na ex
cepcionalidade. O que impediria se de
terminasse uma limitação para a ex
cepcionalidade, que V. Ex." também 
reconhece? O estado de sítio é legal. O 
estado de sitio é tão excepcional quanto 
o próprio regime a que V. Ex." se refere, 
mas ele se legitima, porque no tempo ele 
é limitado. Excelência, se conseguirmos 
uma prefixação para essa situação atual, 
quero crer que essa crise e essa tensão 
desaparecerão, e não teremos tanta coisa 
a reclamar. O que não merece nossa 
concordância é a situação indefinida, in
determinada. Quando o povo concordou, 
se houve concordância com o movimento, 
não houve o pressuposto de que ele seria 
indefinido. Queremos um termo, uma li
mitação no tempo. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sou 
muito grato ao aparte de V. Ex." 

Preliminarmente, agradeço as referên
cias que me faz. Humilde que sou, pro
clamo-me seu devedor, porque nada fiz 
por merecê-las. 

Nobre Senador Leite Chaves, gostaria 
de esclarecer que o problema está exa
tamente em descobrirmos os mecanismos 
indispensáveis à proteção da sociedade. 

O estado de sitio foi feito, foi ideado 
para a insurreição, face aos movimentos 
insurrecionais, aqueles localizados, pre
cisamente localizados em regiões ou ge
neralizados em toda a Nação. Dai a 
necessidade da mob111zação-geral da so
ciedade para el1minar o perigo da amea
ça. Contudo, a guerrilha, a. guerra revo
lucionária, esta não tem local exato de 
atuação. Atua no asfalto, como na zona 
rural. Eis o grande problema do Direito 
Público: encontrar - como encontrou 
antes para os movimentos insurrecionais 
- as normas eficientes e cabíveis para 
livrar a sociedade dos ataques do terror. 

Concordo com V. Ex.a na. tese de que é 
preciso construamos as fórmulas adequa
das, a fim de que, limitando o arbítrio 
do Estado, se possa garantir a liberdade 
dos cidadãos. 

sr. Presidente, sobre o Governo do 
Presidente Médici, arriscou o orador, du
vido que haja quem "afirme tenha ha
vido progresso sob o ponto de vista ins
tltuci·onal". 

Não só afirmo, mas provo. 
O Presidente Médic! recebeu o governo 

em condições dolorosas para a Nação. 

o congresso em recesso compulsório e o 
Presidente C.osta e Silva em leito de mor
te; nas ruas a subversão armada, in
tranqüilizando a família brasileira. 

Deu desempenho excepcional à econo
mia e não descurou o desenvolvimento 
social; fazendo a sucessão, tal como es
tava constitucionalmente fixada, deixou 
ao seu sucessor um acervo que o vem 
ajudando a enfrentar os reflexos da de
pressão da economia mundial. 

Se processar a sucessão em termos de 
estrita legalidade é fato insignificante, 
não sei bem o que seja Institucionalmen
te relevante. 

Ao final, chega o Sr. Senador Paulo 
Brossard ao exame do Governo do Pre
sidente Ernesto Geisel, e o classifica as
sim: 

"Contraditórias têm sido as faces do 
Governo Geisel. Pouco edificante o 
processo de escolha dos novos diri
gentes dos Estados e melhor compor
tamento no tocante às eleições par
lamentares. Não que elas tivessem 
sido livres, Sr. Presidente, como aqui 
foi dito - e creio que inclusive por 
correligionários de S. Ex.a Nego. 
Não houve violências, prisões com a 
pura finalidade de coagir, ocorridas 
no pleito anterior, mas liberdade 
não houve." 

Creio que esse trecho requinta o nega
tivismo do orador. O ilustre Senador 
pelo Rio Grande do Sul começa por apre
ciar a escolha, no âmbito partidário, dos 
Governadores, qualificando-a de "pouco 
edificante." Não sei bem o que S. Ex." 
chamaria de "mais edificante", mas 
abandona logo a expressão obscura e se 
faz incisivo: " ... as eleições não foram 
livres ... ", todavia, mas, j:reconhece se 
processaram sem violências, prisões ou 
coações. 

Exalta, de forma tácita, a conduta do 
Governo, mas irradia inconformlsmo 
com a legislação excepcional. 

Como quem dissesse: "se o Governo. 
não fosse liberal e honrado, o pleito não 
teria sido livre", a verdade transparece, 
Insinuando-se na mensagem negativa. 

Esquece, mais uma vez, o nobre Sena
dor que a legislação excepcional destina
se aos que atentem contra a segurança. 
Não pode e não deve ser usada fora des
ses condicionamentos. Os governos não 
podem postergar o ético. 
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Assim, não bastará a legislação, pois 
os governos ditatoriais não encontram 
barreiras em seus caminhos, e os primei
ros destroços, de sua ação predatória, 
são as leis. 

O que reconheceu ter havido, no to
cante ao pleito, é o que se verifica em 
todos os setores. o Governo prima pela 
legalidade, para manter o clima otimista, 
que distingue o Brasil num quadro mun
dial depressivo. 

Quem nega isso? Poucos, e entre esses 
se notablllza o jurista que, alheio à vida 
nacional, carrega consigo um jurismo 
alienado. · 

Não foi a coragem que fez do Sr. Se
nador Paulo Brossard o mais aceito do 
eleitorado. Foram as garantias ao exer
cício do seu direito. Foi a l!berdade de 
expressão. 

Nos regimes totalitários, o homem de 
coragem não sobrevive a uma campanha 
para a exibição do auto-elogio, na tribu
na do Parlamento. 

Assinala, em seguida, o que chamou de 
linguagem cautelosa do Presidente Gel
sei, quando Sua Excelência preconiza 
"sinceros esforços para o gradual, mas 
seguro e continuo aperfeiçoamento de
mocrático". 

o Presidente vem falando claro à Na
ção. Sabe mais que "jurista-político", 
que a democracia não depende apenas da 
lei, mas da estratificação de um processo 
social, integrado por muitos fatores, que 
não se ultima com a simples vigência da 
norma legal. 

Sob a democracia vivemos e a quere
mos em constante aprimoramento. Não 
existem regimes democráticos que se 
apresentem plenos, na graça da perfei
ção. Eles são decorrência de uma longa 
caminhada de cada povo, na direção da 
cultura. 

"A democracia é o regime dos povos 
adultos", e, quanto maior for o desenvol
vimento social, tanto mais aprimoradas 
poderão ser as práticas democráticas. 

A Nação sabe que a palavra do Presi· 
dente Geisel tem a confirmá-la fatos 
abundantes. 

No primeiro ano de seu Governo, tomou 
iniciativa fundamental para a autenti
cidade do processo eleitoral. Mandou 
projeto de lei pelo qual o Estado assumiu 
a responsab!l!dade das despesas de 

transporte e alimentação do eleitor, no 
dia do pleito. Afastava, assim, a influên
cia do dinheiro, responsável por tantos 
vícios. 

Na mesma linha de ação, deu a pro
posição igualdade aos candidatos e parti
dos no acesso ao rádio e à televisão, ve
dando a programação paga. 

Disciplinou, por outro lado, a ação dos 
governos estaduais, para impedir o abu
so do Poder. 

o Presidente Geisel, portanto, não se 
limitou a garantir a liberdade dos Par
tidos e dos candidatos; mergulhou no 
problema, visando a sanear o ·processo, 
sob o comando do Poder Judiciário, me
diante um projeto que mandou ao Con
gresso Nacional e, tempestivamente, foi 
por ele aprovado. 

Quando alguns de seus adversários têm 
tempo de virar as costas para o que se 
está construindo e buscam, nos arquivos, 
como exemplo de oposição, valentias ver
bais, o Governo cuida do desenvolvimen
to integral da Nação. 

Neste contexto, há lugar eminente pa
ra a Oposição, vigilante ante o presente 
e voltada para o futuro, pois só assim es
tará assegurado o diálogo. 

Este não ocorre sobre objetos diversos. 
O de que cogita o Governo é de que possa 
ser feito no presente, para edificação do 
futuro. Os que se distanciam dessas 
preocupações e se entregam, submissos, 
a reminiscências, ficam à margem do 
processo revolucionário e renovador. 

Sr. Presidente, se me fosse dado dizer, 
em síntese, o que foi a Revolução, não 
vac!Jaria em afirmar: 

A Revolução veio e ficou, porque reali
zou e continua a realizar uma obra que 
transforma qualitativamente a socieda
de braslleira. Poderíamos apresentar, 
esse quadro aproximado que o II Plano 
Nacional de Desenvolvimento (Governo 
Geisel) oferece à Nação: 

Hâ 11 ·anos, tínhamos 11 milhões de 
alunos no 1.o grau de ensino; hoje, mais 
de 18 milhões e, no final de 1979, ultra
passaremos os 23 milhões. 

No 2.o grau, de 500 mil, em 1963, pas
samos de 1. 700, em 1974, e teremos 2 mi
lhões e melo, em 1979. 

No ensino superior, eram 140 mil es
tudantes, em 1963; cerca de 1 milhão em 
1974 e serão 1. 700.000, em 1979. 
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Em 1963, 60% de analfabetos; agora, 
menos de 30%; até 1980, menos de 10% . 

1!: a Revolução na educação, valorizan-
do os recursos humanos. 

1963 - 183. 000 veiculas fabricados; 
1974 - quase 1 milhão. · 
Há 11 anos, apenas 17 mil quilômetros 

de estradas asfaltadas; hoje, perto de 
80 mil. Só na rede federal, nos últimos 
5 anos, mais de 22 mil quilômetros. 

Em 1964, apenas 1. 500 quilômetros co
bertos por microondas; em 1974, 17 mil, 
ligando-nos ao mundo, via-satélite. 

Em 1963, comprávamos navios velhos 
no estrangeiro. 

Em 1974, 4 milhões de toneladas em 
nossa frota mercante e, até 1979, vamos 
ultrapassar os 9 milhões; 3 vezes mais 
que a frota mercante de todos os países 
sul-americanos; 

Exportamos navios, fabricamos aviões. 
1964- 7 milhões de quilowatts; 
1974 - 17 milhões; 
1979 - 28 milhões. 
Mais de 6 milhões de empregos serão 

criados em todos os setores, até 1979, e 
380 mil trabalhadores serão qualificados 
anualmente. 

Estamos construindo nossa usina 
nuclear, triplicamos a produção de aço, 
modernizamos os portos; multiplicamos 
os corredores de exportação; recupera
mos rodovias; fazemos crescer a agri
cultura a 8% ao ano; humanizamos a 
sociedade, com a politica que visa a uni
versalizar a previdência social. Voltamo
nos para o homem. Criamos o Conselho 
de Desenvolvimento Social e o Ministé
rio da Previdência e Assistência Social, 
com o objetivo de integrar regiões, clas
ses e indivíduos no amplo processo de 
desenvolvimento, modelando a socieda
de, democrática e justa, sob a égide da 
paz. 

Aos direitos politicas, portanto, Sr. 
Presidente, somam-se as garantias cris
tãs de vida, abrangentes de todos os ci
dadãos. 

Aos que, na Oposição, desejam since
ramente servir, discordando dos méto
dos, um esclarecimento se impõe, e seja 
de Milton Campos, que quando Ministro 
da Justiça, ao ser crivado de interpela-

ções sobre os assuntos de sua Pasta na 
Câmara dos Deputados: 

"Vós clamais pela democracia e nós 
lutamos pela criação de sua sobrevi
vência. Vós reivindicais a liberdade, 
e nós trabalhamos para que ela se 
implante de modo definitivo no solo 
politico do Brasil. Vós, da margem, 
clamais para deter as águas revoltas, 
e nós, em meio à torrente, nos con
sumimos para cavar os leitos por on
de corram naturalmente as águas da 
normalidade constitucional. E, se a 
inspiração é a mesma, qual é, então, 
a diferença? 1!: que, com a Revolução 
e depois dela, a nós nos coube um 
quinhão especifico de responsab!l1-
dades, que vamos cumprindo com o 
mesmo amor ao Brasil e a mesma. fi
delidade à democracia. 1!: possível 
que nos procureis e não nos vejais 
convosco. Mas buscai nas águas, 
vergai a fronte para a terra revolvi
da, e ai nos encontrareis no esforço 
de realizar aquilo que pregais. Nós 
não mudamos, nem vós; e somos as 
vossas palavras projetadas na ação." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, eis a 
Revolução democrática, cristã, que, sob 
as inspirações de profundo sentido hu
manístico, cria e edifica em favor do 
homem, para fazê-lo mais eficiente e 
atuante na sociedade brasileira. 

Aos descrentes os índices impressio
nantes de desenvolvimento; aos céticos 
a esperança na renovação que empreen
demos, ao povo a nossa mensagem que 
identifica a palavra com a ação, empe
nhadas no conceito da Pátria, soberana 
e democrática, justa e eterna. (MulUI 
bem! Palmas. O orador é cumprimenta
do.) 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
Está V. Ex.a Inscrito e quer falar como 
Líd.er, ou pela ordem? 

O SR. FRANCO MONTORO (Como Lí
der do MDB) - Na qualidade de Líder, 
Sr. Presidente, e com base no art. 66 do 
Regimento Interno, solicito a V. Ex.a 
seja concedida a palavra, por delegação 
da Liderança, ao nobre Senador Paulo 
Brossard, que responderá ao discurso que 
acaba de ser proferido pelo nobre Sena
dor Petrônio Portella. 

Este é o requerimento que dirijo a 
V. Ex.a 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Paulo Brossard, por delegação da Lide
rança do MDB. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, devo começar por 
agradecer a atenção que o discurso que, 
faz duas semanas, proferi nesta Casa e 
mereceu, de parte de eminentes Senado
res que apóiam o Governo, culminando 
com a oração do seu Lider nesta Casa. 

Aliás, a S. Ex." devo um agradecimento 
especial porque mal descia eu da tribuna 
e, sem que mesmo pud.esse ouvir as pa
lavras que começava a pronunciar, S. Ex.a 
me fazia, com proverbial gentileza, o 
maior dos elogios e, para mais significar, 
para mais sublinhar o elogio que fazia, 
certamente para despertar a atenção dos 
seus ouvintes, aludia oo meu plágio ou 
autoplá.gio ... 

O Sr. Petrônio Portella- Não é verda
de. 

O SR. PAULO BROSSARD- ... eis 
reproduzira determinados conceitos já 
enunciados da tribuna da Câmara dos 
Deputados. 

Com Isso, entendi que S. Ex.a estava a 
salientar minha coerência e minha fide
lidade aos princípios e idéias politicas 
que tenho sustentado em toda minha vi
da pública. 

Se os fatos eram os mesmos, e se as 
Idéias não mudaram, não tendo, como 
não tenho... pretensões de originalidade, 
por que nao repetir o que antes dissera 
se a respeito daqueles fenômenos não 
havia mudado de opinião? 

Analisando-se uma situação histórica, 
Sr. Presidente, o primeiro dever do ana
lista é ser fiel e servll; levar a sua fideli
dade até a este servilismo em relação aos 
fatos. 

Se me ponho a examinar, por exemplo, 
um episódio da história da Guerra d·:l 
Paraguai, digamos 24 de maio - a Ba
talha de Tuluti -, por maior que seja 
a minha admiração pelo Marechal Cas
tello Branco, pelo Marechal Costa e Silva, 
e pelo General Médici, ou ainda pelo 
General Geisel, não posso colocar ne
nhum desses personagens ilustres no 
teatro daqueles acontecimentos, e hel de 
referir-me a Osório, e não a outros per
sonagens. 

De modo que recebia as palavras do 
eminente Lider do Governo como um 
gesto de fidalguia e de delicadeza, ao 

acentuar minha coerência e minha fide
lidade. 

Agora, Sr. Presidente, 14 dias passados, 
com um intervalo salutar de uma Se
mana Santa, trouxe s. Ex.a, para os 
Anais do Senado ... 

O Sr. Petrônio PorteUa - V. Ex.8 me 
permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - ... a ré
plica ao meu discurso. 

O Sr. Petrônio PorteUa- V. Ex.a me 
permite? 

O SR. PAULO BROSSARD - Pois não. 
O Sr. Petrônio Portella - Devo dizer 

que recebi o seu discurso publicado já 
em plena Semana Santa, porque V. Ex.a 
reteve os originais para revisão, razão 
pela qual só tive o dia de ontem para fa
zer o meu discurso. Eu estava, inclusive, 
inscrito para fazê-lo. Ontem, seria, por
tanto, a primeira oportunidade para res
ponder ao discurso de v. Ex.a de maneira 
que, em verdade, não me acoime de re
tardatário. Estou rigorosamente respon
dendo no tempo devido. 

O SR. PAULO BROSSARD - Se as 
nossas divergências fossem a este res
peito e neste nível, que bom seria, Sr. 
Presidente! Em vinte e quatro horas, de
volvi o meu discurso ao Serviço de Ta
quigrafia, que, creio, o publicou sem de
mora ... 

O Sr. Petrônio Portella - No sábado. 
O SR. PAULO BROSSARD - . . . no 

Diário do Congresso de sábado . 
Mas, Sr. Presidente, depois dessas re

ferêncl~s tão generosas, o eminente Se
nador acentuou multo a sonoridade e o 
auto-elogio do orador a que respondia . 
Mais uma vez, agradeço a delicadeza do 
eminente Líder do ao'verno. E de um 
longo discurso ouvido, aqui, com benig
nidade, S. Ex.a pinçou algumas frases; a 
algumas delas, aliás, não dando a inter
pretação que me parece fluir dos seus 
termos, que resulta, certamente, de uma 
deficiência do orador. 

Assim, por exemplo, quando falei num 
"mundo cheio de incertezas e riscos", S. 
Ex.a entendeu de aplicar esta frase ao 
Brasll, quando eu me referla ao mundo. 
Exatamente, preocupava-me com o nosso 
Pais que, "num mundo cheio de incerte
zas e riscos", estava como que insulado, 
dominado pela idéia flxa da repressão e 
sem ver que todos os países que adota
ram esta política, ao cabo de algum tem-
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po, mais ou menos longo, terminaram 
pagando o pesado tributo de não confiar 
na liberdade, que impõe deveres, que im
põe sacrifícios, que impõe trabalho, mas 
que é o único regime capaz de assegurar 
aos países e às nações condições de en
frentar estes riscos e estas incertezas. 
Quando se pretende, a título de preser
var o País, suprimir as suas liberdades e 
adotar sistemas ditos de exceção, o que 
se está preparando é uma quadra segu
ramente difícil para este Pais. Aí está 
o exemplo do nosso Portugal. Depois de 
quase melo século - foram 48 anos, sal
vo engano - de um governo chamado 
forte, que os desafetos da democracia 
costumavam apontar como modelo de 
ordem, de tranqüllldade, de bem-estar 
lã está o coitado pagando os 48 anos de 
ditadura que teve. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Ex.a uma interrupção, nobre Senador? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
muito prazer, Excelência. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Creio que 
V. Ex. a - o que lhe é extremamente difí
cil - está praticando um equívoco, na 
medida em que V. Ex.a compara a situa
ção atual do Brasil ..• 

O SR. PAULO BROSSARD - Ouvirei 
a sua correção. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não pre
tendo - pobre de mim - corrigir um 
homem da expressão intelectual de v. 
Ex.a; apenas pretendo trazer a um pu
rista e analista de verdade um fato para 
ser julgado por V. Ex.a e não por mim. 
Creio que quando V. Ex.a compara os re
gimes de Portugal, sob a chamada dita
dura salazarista e a sua prorrogação, 
com Marcelo Caetano, com o regime bra
sileiro, V. Ex.a, simplesmente, rasga de 
cima a baixo uma concepção de governo. 
Quando V. Ex.a, também, apesar da sua 
profundidade, com alguma superficiali
dade, declara que todos esses palses que 
assim procederam terminam em verda
deiros impasses, porque não confiaram 
na liberdade, certamente V. Ex.a não está 
fazendo o retrato do Brasil de hoje mas 
está fazendo o retrato de PortugÍll de 
ontem, está fazendo o retrato da Argen
tina de anteontem, que me parece com
pletamente diferente do quadro brasi
leiro, nestes 11 anos. Este humilde Se
nador do Norte não pretendeu em ne
nhum momento alcançar o impossível, o 
inalcançâvel, que é corrigir V. Ex.a, este 
humllde Senador do Norte lhe pediu 
permissão, apenas, para trazer uma 

achega ao seu discurso, para a sua aná
lise e a sua conclusão. 

O SR. PAULO BROSSARD - Eviden
temente, Sr. Presidente, as situações 
nunca são iguais. Mas, é evidente a se
melhança das situações, todas elas. 1!: 
evidente que, em matéria política e em 
matéria social, não se pegam situações 
para colocar debaixo do microscópio; si
tuações imóveis e imutáveis. Mas V. Ex.a 
há de concordar que todos os regimes 
que se afastam da liberdade passam a 
figurar, com mais ou menos exatidão, 
num mesmo plano e numa mesma cate
goria. 

O Sr, Jarbas Passarinho - Suportaria 
V. Ex.a nova interrupção? 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex.a 
tem direito a todas as interrupções. 1!: 
um prazer debater com V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Pasarinho - Muito obri
g!Ldo. Relativamente aos fatos que não 
sao iguais, é evidente que V. Ex.a está 
nos dando uma lição 'que todos nós, neste 
passo, realmente, estamos em condições 
de aprender. Permita-me V. Ex.a ... 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex.a 
tem toda a liberdade para apartear-me; 
mas deve moderar a sua ironia. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Perdão! 
Longe de mim pretender ser lrônlco com 
o mestre da ironia, pelo menos, deste 
Congresso, que eu conheço. Creio, nobre 
Senador Paulo Brossard, que quando V. 
E:_c.a f!Llou que as coisas são desiguais ou 
nao sao multo iguais, instantaneamente 
me permitiu, não a ironia, mas a lem
brança de um fato jocoso que certamen
te V. Ex.a apreciará. 1!: aquele que corre 
em tradição vulgar, quando se diz que 
todos os animais se parecem, todos os 
animais . são Iguais, mas uns são mais 
iguais do que outros ... E V. Ex. a, natu
ralmente, não vai querer colocar Portu
gal de outrora e o Brasil de hoje dentro 
dessa identidade. 

O SR. PAULO BROSSARD- Eles têm 
um traço comum, nobre Senador, têm 
mais de um traço comum: o autoritaris
mo, o desapreço pela liberdade, a censu
ra à imprensa, a policia a acompanhar e 
devassar os atos intimas da vida de to
do mundo - e quantos mais? 

Mas eu queria lembrar, Sr. Presidente, 
que o Portugal que era o modelo de tan
ta gente até há pouco, apontado como 
um padrão de ordem, de progresso, de 
bem-estar, de disciplina, até porque a 
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Imprensa, censurada, não publica o que 
acontece nesses países e tudo parece real
mente um mar de rosas, lá está o po
bre Portugal pagando o preço do seu 
divórcio com a liberdade. E por quanto 
tempo ainda terá de pagar? 

Ao Brasil, logo depois daquele jubileu 
de paz, de ordem, de tranqüilldade, de 
bem-estar, de moeda estável e não sei 
de que mais, vieram 2 exilados. Algum 
tempo depois, chegaram 17; foi a segun
da leva, já mais numerosa. Já me per
guntei e gostaria de perguntar: a ter
ceira, de quanto será, Sr. Presidente? Ou 
alguém tem dúvidas de que virá uma 
terceira leva? 

Se eu tivesse de dar resposta pontual 
a todas as proposições do discurso do 
eminente Senador Lider do Governo, há 
pouco proferido, eu me daria ao traba
lho e cansaria a Casa e causaria o 
desgosto de continuar a leitura onde 
S. Ex.• parara, do meu discurso, porque 
exatamente no desenvolvimento daque
las proposições estaria a resposta às 
questões artificial e artificiosamente en
gendradas pelo eminente Lfder do Go
verno. Mas, obviamente, não terei o mau 
gosto de assim proceder perante esta 
Casa, Sr. Presidente, como não tenho e 
não terei também o propósito de dis
cutir antecedentes da vida politica do 
eminente Senador. 

Creio que problemas mais sérios estão 
aqui a desafiar tudo aquilo de que so
mos capazes. 

Ao nobre Senador, por exemplo, o mo
vimento de março pareceu uma sedição. 
A mim, não! A mim, não! Digo aqui e 
agora, plagiando-me, como quis o emi
nente Senador, "que para mim foi um 
movimento de legitima def.esa". Esse meu 
juizo pode não agradar a todos, Sr. Pre
sidente, mas é o meu juízo. E porque 
ainda não mudei de opinião, vou reite
rá-lo. E se um dia eu revisar esse juizo, 
farei a correção. Ainda não o fiz, por
que para mim foi um movimento de au
todefesa e de legitima defesa. Mas aqui 
começa, talvez, o grande ponto da nos
sa divergência - que, de passagem, no 
meu discurso, acentuei: é que, divorcian
do-se das suas origens, o sistema criado 
depois de 1964 inverteu profundamente 
tudo quanto se pregava. Poderia eu di
zer, por exemplo, que fui traído, porque 
quis uma coisa, propugnei uma coisa, lu
tei por uma coisa e, depois, se apresenta 
esta coisa que ai ·está. Mas a questão, 
nesta altura, me parece que é outra e 

mais séria: é se vamos conseguir sair 
desta situação ou se não vamos. Para 
descrever o quadro, não me servi da mi
nha imaginação e, talvez, as palavras 
mais sonoras que tanto impressionaram 
o eminente Lfder do Governo não sejam 
as minhas mas aquelas palavras do Pre
sidente Castello Branco, que eu 11, que 
eu reproduzi no meu discurso; ou do 
Presidente Costa e Silva, trazidas para os 
Anais do Senado, por um depoimento Im
pressionante do Senador Jarbas Passa
rinho. Palavras de grande sonoridade, 
tocantes, que beliscaram minha sensl
billdade, porque nelas percebi ·e senti as 
manifestações de um homem que estava 
em luta 'com elementos que o venceram, 
que ele não pôde vencer. 

Volto a dizer, Sr. Presidente, não te
nho o propósito de julgar tal ou qual 
Presidente. Se adiantasse alguma coisa, 
eu o faria. Neste momento, aqui neste 
plenário, não adianta. Minha preocupa
ção em voltar um pouco às folhas do 
passado é exatamente para verificar por 
que e como chegamos à situação atual, 
que é de profunda Instabilidade e humi
lhante para uma nação de cem milhões 
de habitantes. 

Disse e repito. Fui eleito por oito anos, 
mas posso ficar aqui na agradável e hon
rosa companhia de V. Ex.aa por olto me
ses, oito semanas, oito dias, ou oito ho
ras. E isso é profundamente degradante. 
Isso degrada uma nação. Não foi para 
isso, Sr. Presidente, que V. Ex." levan
tou o Estado de Minas Gerais, em 31 de 
março de 1964. Não foi para isso, mas foi 
para restaurar -· e estou empregando 
o ve~bo usado pelo Presidente Castello 
Branco -, restaurar a democracia amea
çada, restaurar a ordem constitucional 
ameaçada. "Restaurar". Cito o Presiden
te Castello Branco. · 

Volto a dizer: com as Instituições lm-· 
postas ao Pais aquela situação que o no .. 
bre Senador não combatia, mas que eu 
combatia, .aquela situação teria feito tu
do quanto almejara ou sonhara, dentro 
da lei, dentro da ordem lnstltuida, e a 
Nação estaria Indefesa em face de um 
Governo todo-poderoso. 

Na minha Ignorância, Sr. Presidente, 
continuo a entender que as Instituições 
devem ser boas, tanto para aqueles que 
estão no Governo, quanto para os que 
estão fora dele. Quando as Instituições 
são boas só para quem está no Gover
no, elas não são boas, porque as situa
ções são inexoravelmente passageiras, 
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mutáveis, transitórias. E ai daqueles que 
acreditam na eternidade do poder, que 
embriaga tanto e tão facilmente, ·por
que não há situações estáveis! Todas elas 
mudam. E é por Isso que muitos homens 
públicos, depois de despejados do poder, 
parece que readquirem a claridade de 
pensamento, uma espécie de lucidez ·per
dida e, comumente, deixam · depoimen

. tos verdadeiramente impressionantes: 
Com a estrutura Imposta, estrutura le

gal vigorante no Brasil, um grupo de 
pessoas que chegasse ao Governo, que 
chegasse ao poder, sem mudar de orien
tação, diametralmente oposta - diame
tralmente oposta! - às concepções dos 
governantes de ontem e de hoje, diga
mos de 1964 para cá, sem mudar uma 
virgula, faria do Brasil o que quisesse. 

· E nós não ter!amos como nos opor, de 
forma alguma. A mim parece profunda
mente mau esse sistema. E esses gover
nantes que chegassem ao poder, fosse pe
la forma que fosse, ainda escarneceriam 
daqueles: "Estamos aplicando as leis que 
os senhores fizeram, não têm o direito 
de queixar-se." 

Quem tem dúvida, Sr. Presidente? Al
guém tem dúvida de que o Governo Fe
deral - vamos usar uma expressão mais 
ampla - faz dos Estados o que quer, no 
Brasil? Já nem estou interessado em 
examinar o modo, para mim pouco re
comendável, por que foram escolhidos os 
Governadores. Fico nos Estados, Estados 

·ditos federados. Neste Pais que diz que 
é federativo, até a própria denominação 
da Constituição foi mudada 'para dizer 
que a Constituição é Federativa, que é 
República Federativa. Porque têm mes
mo que dizer, porque não dizendo nin
guém fica sabendo que é Federativa! 

Estarei dizendo alguma inverdade, Sr. 
Presidente, ao afirmar que da Federação 
não existe· absolutamente nada, e que os 
Presidentes de Províncias do tempo do 
Império tinham mais autonomia do que 
os Governadores. de hoje? 

Eu não imaginava vir à tribuna hoje, 
Sr. Presidente. Se tivesse idéia, teria tra
zido ·um Decreto-lei que saiu, creio que 
no dia 12 de dezembro, no qual o Gover
·no Federal · fixa o que os Governadores 
podem gastar no primeiro trimestre de 
1975. ' ' 

Federação! 
Na economia privada, quem é que po

de resistir ao poder lncontrolá vel do Go
verno? V. Ex.a já Imaginou outros go-

vernantes, alguns daqueles que comba
temos, V. Ex.a e eu - perdoe-me colo
car-me na sua companhia, Sr. Presiden
te -, alguns daqueles governantes, com 
o instrumental que o Governo tem em 
matéria de bancos, por exemplo? E quem 
diz banco, diz o domínio total da eco
nomia do Pais. 

Eu estarei dizendo alguma novidade a 
este Plenário? 

o Sr. Jarbas Passarinho - Permite o 
nobre Senador? Eu me ofereço gostosa
mente a ser trucidado por V. Ex.a que 
disse, ainda há pouco, quando analisava 
a Batalha de Tuiutl - e certamente 
V. Ex.a se referiu à segunda e não à 
primeira, porque deu a data-, que não 
colocaria no teatro de operações as fi
guras de generais contemporâneos, mas 
sim, como bom gaúcho e bom brasileiro, 
V. Ex.a se lembrou especialmente de 
Osório. Ora, nobre Senador, discutir os 
modelos que V. Ex.a sustenta, que são os 
modelos liberais parà o Estado brasileiro 

·de hoje, Indiscutivelmente não é fácil 
para nós, porque seria uma contestação 
visível dos fatos diante (!e um modelo 
teórico que v. Ex.a levanta. Quando 
v. Ex. a mostra que .a Federação foi arra
nhada - e todos nós sabemos disso ...:.., 
o foi em conseqüência de um movimento 
que começou por, evidentemente, romper 
a estrutura jur!dica de então e que, nes
ses onze anos, procura, em marcha agô
nica - e eu quero que aqui o termo seja 
entendido no sentido latto, agônica como 
penosa e não como já em artigo de mor
te -, chegar àquilo que representa uma 
aspiração nacional. Ora, V. Ev.a apre
senta, como .liberal, esse fato como uma 
verdadeira aberração: o Presidente da 
República, por um Decreto-lei, Impede 
que · os governadores de Estado gastem 
mais que uma determinada quantia pro
porcional ao orçamento de seu Estado. 
Por que apareceu Isso, nobre Senador 
Brossard? V. Ex.a me dirá. certamente, 
numa de suas tiradas irânicas, que não 
tem a chave do segredo. Eu até prefe
riria ver a figur.a de V. Ex.a, melo ange
lical com as chaves de São Pedro. Pre
feriria vê-lo assim, mas V. Ex.a já me 
disse que não as tem, e eu Iria mais lon
ge: por que apareceu? Pretendo eu ln-

. terpretar. Porque V. Ex.a sabe que nos 
governos passados, anteriores à Revolu-

. ção, os governantes, em regra geral -
e aqui há vários Senadores que foram 
governantes a essa época, portanto, devo 
fazer desde logo a ressalva -, em regra 
geral, entregavam seus Estados Inteira-
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mente comprometidos aos seus sucesso
res, por <:ausa dos chamados "trens de 
alegria." V. Ex.a. sabe que os Ministros 
de Estado ... Pois não! Interrompo para 
ouvi-lo. 

O SR. PAULO BROSSARD - Ou tes
tamentos. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Ou testa
mentos ... V. Ex.a. sabe que os Ministros 
de Estado assim faziam, aos dois,. três ou 
quatro mil. Quando o nobre Senador Pe
trônio Portella, ainda há pouco, no seu 
discurso, mostrou a mudança de proce
dimento nessa estrutura federal, mostrou 
também, Inclusive, aquilo a. que alguns 
saudosistas do Parlamento do passado 
desejam voltar: o Congresso das divisões 
das verbas, o Congresso do orçamento 
como colcha de retalhos. E se eu tivesse 
de citar alguém, naturalmente, Insus
peito também a. V. Ex.a., chamaria em 
socorro a esta tese Celso Furtado, que na 
sua "Pré-Revolução Brasileira" nos mos
trava a lmposs1b1lld.ade de se planejar 
um governo organizado, através de pro
jetas-programa, com o Congresso fazen
do aquilo que fazia - se me permite V. 
Ex.a. "aquela coisa" a que V. Ex.a ~e re
feriu ainda há pouco como a. Republica. 
brasileira atual. Ora, nobre Senador -
perdão, eu não quero fazer um discurso 
paralelo -, eu apenas diria que Isso foi, 
sem dúvida, uma violência. contra a Fe
deração, mas diria também que foi uma 
garantia, porque, apesar de esses Gover
nadores serem eleitos por processos lndi
retos, segundo a escolha do Presidente da. 
República foi uma garantia que se co
locou contra. as tentações, para que elas 
não ocorressem de novo. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Pre
sidente, é sempre com prazer que ouço o 
aparte do eminente Senaõor pelo Pará, e 
por certo, a Casa inteira.. Só que S. Ex.a., 
com a sua versat111dade, traz problemas 
novos e que desviam, naturalmente, o 
rumo do diScurso, mal planejado, porque 
Improvisado. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a. de 
improviso é maiS brilhante que no pla
nejadol 

O SR. PAULO BROSSARD - Mas, Sr. 
Presidente, o que sempre me preocupa é 
o tempo que posso usar; se eu tivesse 
tempo à vontade quando eu estivesse com 
o meu assunto por terminar, faria uma 
provocação ao nobre Senador Jarbas 
Passarinho, para que S. Ex." lançasse 
um outro mote digno de ser rebatido. 

Mas, não posso perder a ocasião do mote 
deixado com o seu aparte. 
. S. Ex.a tem toda razão no registro dos 
abusos verificados em nosso Pais. Tem 
tanta razão que eu vou me permitir mais 
uma vez - creio que será um outro alto 
plágio mas que vou fazer. Sr. Presidente, 
continuo fiel às idéias, na Oposição ou 
no Governo. Continuo fiel às mesmas 
Idéias, procurando <:umpri-las «~ exe
cutá-la. 

Era eu Deputado oposicioniSta. no Rio 
Grande do· Sul e diante do espetáculo, 
desse desperdício, dessa pulverização de 
verbas que lá também ocorria -· talvez 
em menor grau·-, um Deputado da. Opo
sição trabalhou durante uma legislatura 
Inteira. Para quê?. Para que o Governo 
Federal fosse dizer o que os governado
res podiam ou não podiam fazer? Não, 
Sr.· Presidente. Para adotar dispositivos 
constitucionais que Impedissem os erros, 
os abusos ou o mau uso da. autoridade. E 
foi assim que a Assembléia. do Rio Gran
de do Sul votou contra um voto, e ape
nas um voto, um projeto de emenda 
constitucional - da qual tive a. inicia
tiva e que foi promulgada. sob o n.O 10. 
- e que dispôs que nos projetas de com
petência privativa do Poder Executivo, 
o poder de emenda não poderia ser utili
zado de forma a estender, a aumentar 
a despesa. Graças a Isto, a uma. provi
dência constitucional adotada. pela As
sembléia, quer dizer, pelo Estado no uso 
da sua autonomia, foi realmente limpa 
esta chaga politica, administrativa, or
çamentária. Houve um voto contrai 

Devo dizer, entretanto, que foi. preciso 
multo trabalho: trabalho de persuasão, 
de demonstração, e depois sendo da Opo
sição, tinha autoridade para propor, 
para sustentar, para ·defender, para re
clamar; e afinal, para obter. 

De modo que continuo a acreditar, Sr. 
Presidente ... 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Lembro· a V. Ex. a que seu tempo está 
esgotado. 

O SR. PAULO BROSSARD - Era o 
que eu dizia, Sr. Presidente, vou encer
rar. 

O SR. FRANCO MONTORO - Peço a 
palavra Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ·a V. Ex." 

O SR. FRANCO MONTORO - Peço a 
v. Ex." que me Informe qual é o primeiro 
orador Inscrito? 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- V. Ex.a, Sr. Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO - 1!: exa
tamente a Informação que queria ter 
confirmada por V. Ex.• 

'. 
Nestas circunstâncias·, ea Inverto a· so

licitação que fiz à última vez. Cedo o 
meu tempo, não como Lider, mas agora 
como orador, para que s. Ex.a continue 
usando o tempo· que me era destinado 
como Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- V. Ex.a, Senador Paulo Brossard, pode 
prosseguir. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sou mul
to grato à gentileza e à fidalguia do emi
nente Lider Franco Montoro. 

Queria eu dizer com Isto, Sr. Presi
dente, que o·s erros existem, que os abu
sos são cometidos, mas para corrlgl-los 
não é preciso sair da lei, quebrar a lega
lidade. Multo ao contrário: o que é pre
ciso é corrlgir a lei que dá margem a es
ses abusos ou a. esses erros, reforçando 
por isso mesmo a força da lei, a exce
lência da legalidade. Agora, se diante de 
cada abuso e de cada erro, nós tivermos 
de implorar um Decreto-lei ao Governo 
Federal, nunca chegaremos a instituições 
razoáveis. 

O eminente Lider do Governo estra
nhou quando eu registrei um fato·, para 
mim evidente, de que a situação de !rres
ponsa:bllldade levou o Pais àquilo que, 
para mlm, foi um movimento de auto
defesa, de legitima defesa, e que para 
S. Ex.• foi sedição. Aquele regime de lr
responsab111dade, que é próprio do siste
ma presidencial, ensejou o quê? Um mo
vimento lnsurreiclonal, a solução extrale
gal, exatamente porque a dureza dos sis
tema não permite uma solução legal, po
litica. 

Crises? Crises todos os governos têm e 
enfrentam. Seria. uma. beleza governar, 
se não houvesse crises, Sr. Presidente. 
As crises são naturais. Enquanto o ho
mem for homem, for um feixe de de
feitos, e os governantes, também, forem 
homens com seus defeitos - governan
tes e governados -, a crise será, afinal 
de contas, um estado normal de todos os 
paises. Agora, exatamente por Isso, é 
preciso que as instituições permitam so
luções normais, legais, para essas crises. 
No sistema presidencial, as crises de go
verno se transformam facilmente em 
crises Institucionais. E, como não há 
melo adequado para solucioná-las, qua-

se sempre a solução é: ou o dominlo de 
um Poder po·r outro - e, geralmente, é 
o Executivo, que é mais forte, quem do
mina o Legislativo - ou então é a solu
ção extralegal mesmo, é o golpe-de-es
tado, é a quebra. da legalidade. 

O regime de lrresponsabll1dade vigen
te no Pais, desde o· advento da Repúbli
ca, explica todas essas crises verificadas 
ao longo de nossa atormentada história 
desse periodo, e que com os condimentos 
modernos foram se tornando cada. vez 
mais sérias, mais graves e mais profun
das. 

E em vez de Ir à causa do fenômeno, e 
de co·rrlgir o mal na sua raiz, o que fez 
o Movimento de 1964? Agravou teratolo
glcamente a situação. 

Eu poderia abrir o texto da Carta ou
torgada, confrontá-lo com o da Consti
tuição de 1967 e depois com o· de 1946, 
para mostrar como parece que houve a 
preocupação de estabelecer a lrresponsa
bll1dade plena do Poder Executivo. Isto 
o que não foi visto, e que ainda trará ao 
nosso Pais - queira Deus que me enga
ne - agruras, dificuldades e Infortú
nios. 

No seu exaustivo discurso, o eminente 
Lider do Governo, Sr. Senador Petrônlo 
Portella, asseverou que não havia demo
cracia no Bràsll. Perdão! 

O Sr. Petrônio. PorteUa - Está dizen
do V. Ex. a Isto, tà.mbém. v. Ex.a afirmou 
que o regime de Irresponsabilidade existe 
desde o advento da República. 

O SR. PAULO BROSSARD- Perdão; 
em primeiro lugar, o Brasil não comi!çou 
com a República. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a é 
quem está dizendo Isto. 

O Sr. Jarbas Passarinho - 1!: capaz 
que tenha começado até com Pedro Al-
vares Cabral! (Risos,) . 

O SR. PAULO BROSSARD - Agora, 
Sr. Presidente, que a. democracia, cem 
tais e quais defeitos foi praticada em 
nosso Pais, isto foi. Ah! Foi ... E tam
bém sob a República, a despeito das suas 
Imperfeições progressivas. E agora vou 
me permitir fazer ainda uma reflexão, 
Sr. Presidente. 

Quando acabado o Estado Novo por 
um movimento de reação popular, de
mocrát.\co, também se elogiava multo 
que ele tinha terminado com as greves, 
~om as estéreis discussões parlamentares, 
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com as questiúnculas pessoais e, apesar 
de tudo, foi recomeçada a prática da de
mocracia, com defeitos, evidentemente. 
E tinha que tê-los maiores do que antes, 
porque não se suprime a vida politica de 
um pais por sete anos impunemente. 

Agora, observe V. Ex.• este fenômeno: 
o regime ditatorial estadonovlsta durou 
sete anos, mas a Assembléia Constituin
te, eleita em 45 e Instalada em 46, era 
composta, em grande parte, por homens 
que traziam anteriores experiências poli
ticas, inclusive, Presidentes da República. 
Pelo menos um, Bernardes, havia no seu 
seio, e muitos Go·vemadores de Estado. 

O Sr. Petrônlo Portella. - V. Ex.• ex
cluiu Getúlio Vargas, 

O SR. PAULO BROSSARD - Pelo me
nos, um, disse eu, V. Ex.8 socorreu-me: 
pelo menos, dois! (Risos.) 

Aquela geração, entretanto, já era 
uma geração envelhecida. Algum tempo 
depois, começou a desaparecer, e, não sei 
se me engano· mas com o desapareci
mento dos antigos e experimentados ho
mens públicos, com o surgimento de uma 
nova geração que não tinha tido a pre
paração, que não se adquire em 24 horas, 
registrou-se, no Brasil, o quê? Um agra
vamento acelerado da crise politica. 

Não sei se estarei em erro, Sr. P!'esi
dente mas a mim parece que a causa, a 
explicação deste fenômeno, que é ine
quívoco da progressiva degenerescência 
da prática democrática, deve-se a este 
fato: os homens novos que surgiam ti
nham sido chamados às tarefas de maior 
responsabllldade sem terem o lmpres
c!ndivel aprendizado poUt!co. 

Agora, Sr. P·resldente, não estará ocor
rendo alguma coisa semelhante? Não fo
ram eliminados da vida pública do País 
muitos homens, dos quais nós podemos 
não gostar, não apreciar, mas que, na 
administração, no parlamento·, na poli
tica formaram um cabedal de experlên-

' elas' que não podia ser menosprezado? 

Queira Deus, Sr. Presidente, que eu 
esteJa errado, radicalmente errado. 

Mas, o nobre Senador chegou a falar 
na volta às atas falsas, ao reconheci
mento ao chamado segundo escrutinio, 
à dit111dura de 1934 e de 193'7. 

Eu me iniciei na vida pública, Sr. Pre
sidente, num partido· que desde o come
ço da República lutou bravamente con
tra os abusos, contra os excessos, contra 

as deformações da politica brasileira e 
da prática democrática. 

E, algumas das conquistas obtidas con
sistiram na consagração de idéias suas, 
que eram também ridicularizadas, que 
eram motivo de mofa, mas que no certo 
momento dominaram a consciência pá
tria e se transformaram em reivindica
ções nacionais. 

vou dar um exemplo apenas, Sr. Pre
sidente: o voto secreto, a Justiça Eleito
ral. Foi a idéia. fixa de Assis Brasil. 
Qu111renta anos ele advogou isto. Era 
objeto de escárnio. Dizia-se, então, que 
o cidadão consciente dos seus direitos 
não preciSava do sigilo do voto; que só 
os covardes preciSavam do voto secreto 
para votar. Era assim, era com escárnio 
que se apreciava a idéia saneadora. E os 
escarnecedores, naturalmente, queriam ~ 
que o voto continuasse sendo o que era:· 
o voto servil ao Governo, servil aos po
derosos, o voto espúrio. Queriam, natu..: 
ralmen·te, que não existisse Justiça Elei
toral para que, através do chamado se
gundo escrutínio, fossem eleitos aqueles 
que o Poder Executivo queria que fossem 
eleitos, e fossem eliminados do Parla
mento aqueles que tinham sido escolhi
dos pelo povo. 

E se dizia, então, hipocritamente, que 
não era licito envolver a Justiça em 
questões de politica, porque seria. conta
minar a Justiça. 

Dizia-se então Isto, Sr. Presidente, mas 
num certo momento essas Idéias toram 
inscritas na bandeira da Aliança. Liberal 
e alguris dos que mais tinham comba
tido esses prlnciplos se tomaram os seus 
arautos, os seus pregadores e os seus 
beneficiários. · 

De modo que, pelo amor de Deus, no
bre Senador, quando a Oposição recla
ma a normalização constitucional do 
Pais, esteja tranqüilo V. Ex.11, pode ficar 
tranqüllo. As atas falsas, o chamado se
gundo escrutinlo, as depurações - era 
outra palavra multo em moda. àquele 
tempo - não hão de voltar. 

Terei eu dito, Sr. Presidente, alguma 
coisa de censurãvel, quando disse que, 
mais do que para os tempos calmos, exa
tamente nos tempos tumultuosos que as 
c:onstltulções se fazem necessárias? Su
ponho que não, Sr. Presidente, e me ar
risco a. reiterar o juizo: é exatamente 
nesses momentos, porque a tentação do 
poder leva o homem naturalmente a ex~ 
ceder-se, e é preciso que ele tenha. a 
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sujeição da lei' para não cometer aque
les abusos que a natureza humana facil
mente leva a cometer. Até porque os 
governantes são sempre elogiados. Hã 
um circulo de pessoas que coloca o Go
verno tão alto, que contraria os manda
mentos da lei de· Deus e para as quais o 
Governo está acima de Deus e do pró
ximo. Amar a Deus acima de todas as 
coisas - hã certas pessoas que têm um 
outro principio: amar o· Governo, qual
quer que ele seja, acima de todas as 
coisas!. . . <Risos.) · Não faltam pessoas 
assim. 

E os homens gostam de ouvir coisas 
agradáveis. Também é humano, é um 
sinal da nossa fraqueza. 

Eu teria agradado mais ao nobre Líder 
do Governo se tivesse cantado um hino 
de louvor à situação atual. 

Fui obrigado, por uma questão de 
consciência, a dizer o que penso da si
tuação atual. Desagrade! a S. Ex.", co
mo tere! desagradado a outras pessoas. 
E as pessoas são levadas, naturalmente, 
humanamente, a gostar mais do elogio 
do que da. critica. Não estou censurando, 
estou registrando os fatos. 

Aliãs, um antigo parlamentar, Depu
tado José Augusto, figura que honrou o 
Parlamento brasileiro, contava multas 
coisas da sua longa existência, Não tive 
a honra de privar com S. Ex.", pois es
tava no Rio Grande e ele multo longe de 
lá, mas uma e outra vez ouvi esta ou 
aquela observação sua. Contava ele que 
no começo da República deveria assumir 
o Governo de Minas, então como Presi
dente, a grande figura de João Pinheiro 
- homem notável, dotado de grandes 
qualidades, republicano histórico e visi
velmente um futuro Presidente da Re
pública. Um amigo vai despedir-se. Es
tava ele no Rio e o adverte daquele cir
culo de pessoas que costuma elogiar sem
pre e dizer que ele era o melhor Gover
nador que Minas já teve em todos os 
tempos, desde a Capitania. Que ele to
masse cuidado, porque todos os gover
nantes tinham ouvido juizos como esses. 
E João Pinheiro respondeu assim: "Não; 
conheço esta espécie de gente. Saberei 
ouvir e não me deixarei Influenciar." 
:E'assaram os meses, e o Presidente João 
Pinheiro se dirige a esse amigo que o 
advertira dessa casta e diz assim: "Os 
homens chegaram. E não é que estou 
gostando?. , . " (Risos.) 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Sempre, 
sempre surgem aqueles que - Inclusive 
como disse o nobre Senador Jarbas Pas
sa;r!nho - faziam ao Presidente Costa e 
Silva apelos para soluções de força. Ve
jam só! O Presidente não queria, cioso 
do seu dever, do seu juramento, da sua 
honra e da sua responsabilidade históri
ca, no entanto, chegavam pessoas com 
acenos a soluções de força, que ele resis
tia e repelia. 

Naturalmente, Sr. Presidente, não 
eram da Oposição, que não freqüenta
vam o Paço Presidencial. Por Isso disse 
eu que é exatamente nos momentos de 
crise, de tumulto que a lei constitucional 
se faz mais necessária, especialmente as 
leis de longa duração, já que atravessa
ram outras crises, que já serviram a 
outros governantes para resolvê-las, que 
têm o peso da autoridade dos anos e a 
experiência decorrente dos tormentos 
sociais, dos acidentes políticos. 

Ouço V. Ex.6 , Senador José Llndoso. 
O Sr. José Lindoso - Gostaria de re

gistrar, neste momento, quando V. Ex." 
evoca o problema daqueles.que gostam de 
elogiar, que para nós daqui do Congresso 
o grande prazer é ouvir V. Ex.a criticar, 
na confirmação de que estamos num 
estado democrático, num processo que se 
aperfeiçoa, à custa de muitos sacrifícios, 
para um pleno estado de direito. 

O SR. PAULO BROSSARD - Geral
mente, os elogios a que me referi não são 
feitos no Congresso. 

O Sr. José Lindoso - Louvo a retlfi
cação de V. Ex.", porque Importava numa 
Injustiça que não estamos acostumados 
a ouvir de v. Ex.", que só fala a verdade. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sou grato 
à justiça que V. Ex." me faz. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite 
V .. Ex." um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Nelson Carneiro - Apenas, neste 
momento em que V. Ex." mostra que exa
tamente nas horas de maior aflição é que 
a Constituição é mais poderosa, eu pode
ria, entre outros fatos recolhidos no curso 
de uma longa vida politica, recordar 
aquele Instante em que o Presidente 
Eurico Dutra, valendo-se da Constituição, 
Impediu a Intervenção no Estado de São 
Paulo. Era um momento de crise,' mas, 
Sua Excelência encontrou, dentro da 



I 
·' 

-93-

Constituição, o remédio para o problema 
sem precisar afrontá-la. 

O SR. PAULO BROSSARD - V. Ex.a 
traz à lembrança da Casa um fato histó
rico que elucida e comprova o que eu, há 
pouc·o, dlzla no desalinho do meu dis
curso. Eu também conheço o episódio. 
Ouvi a esse respeito depoimentos muito 
interessantes. Uma comissão. de homens 
Ilustres de São Paulo foi ao Presidente 
Eurico Dutra pleitear a intervenção no 
Estado de São Paulo. Ele ouviu toda a 
exposição e, tirando do bolso um livrinho 
- era a Constituição de 1946 -, disse o 
seguinte: ... Eu decreto a intervenção; 
estou com os senhores. Mostrem-me, nes
te livrinho, onde é que vou fundamentar 
o meu ato." E os interlo'cutores tiveram 
de desviar a conversa, agradecer a fidal
guia da recepção e voltar. para o . seu 
Estado sem a Intervenção. Isso noblllta 
um presidente, isso dignifica um gover
nante. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um aparte? (Assentimento do 
orador.) V. Ex. a se referiu ao meu depoi
mento que, para grande alegria minha, 
vejo que sensib111zou esta Casa. E, agora, 
se faz um outro, que é conhecido, do.pro
cedimento elo Presidente Eurico Dutra 
e da sua carinhosa denominação de "li
vrinho" para com a Constituição de 1946, 
da qual ele foi o maior guardião. Isto me 
agrada muito porque, no fundo, já não 
tenho a farda, mas tenho, pelo menos, a 
formação ou, segundo algumas línguas 
vigerinas, a deformação m111tar. E, no 
m·omento em que V. Ex.a elogia Eurico 
Dutra, e faz o elogio sincero da resis
tência do Presidente Costa e Silva, é que 
eu g·cstaria de pedir a atenção de V. Ex.a 
- já que agora me parece não estar tão 
angustiado com o problema de tempo -
para a s!m111tude que v. Ex.a estabeleceu 
entre o estado atual do Brasil e o estado 
de alguns países onde, no meu entender, 
há uma gradação tão evidente na dife
rença 'que seria impossível,· para nós, 
aceitar essa identidade: Permita-me 
V. Ex.o. lhe dê um testemunho. Era eu 
Ministro de Estado e visitava Portugal
esse Portugal de que V .. Ex.a, ainda há 
pouco, disse: "mais, lá havia censura, 
aqui havia censura; lá havia isso, aqui 
havia Isso." Nem sempre essa generali
zação é capaz de provar em favor de. 
uma tese, porque, afinal de contas, o 
pato tem dois pés, tem asas, tem um 
bico e a águia tem tudo isso e eles são 
completamente . diferentes. Entretanto, 

fui a Portugal, e ao chegar lá - contes-. 
so-lhe que sem nenhum intuito provo
cador -,.recebido por um Ministro de 
Estad·o, mostrei desejo de ver as Câmaras 
Corporativas, a representação do povo, 
pois que eu era um Senador da Repú
blica. E tive o ·prazer de ser conduzido, 
pelo meu anfitrião, até uma dessas Câ
maras. E lá -insisto, sem nenhuma pro
vocação- perguntei: "onde senta a ban
cada da oposição?" Houve um tremendo 
constrangimento - de que só me dei 
conta multo tarde- e ele me disse: "Nós 
aqui sentamos por ordem alfabética." 
Parece que V. Ex.8 não pode, portanto, 
estabelecer uma comparação dessa natu
reza quando estamos aqui a ouvi-lo fazer 
a mais candente critica que do seu pon
to .de vista é justa mas que do nosso 
ponto de vista merece apenas reparo. 

O SR. PAULO BROSSARD ....:.. Vamos 
convir que a resposta dada a .V. Ex.8 foi 
brilha.nte e, naturalmente, a altura do 
brilhantismo do visitante das Câmaras 
Corporativas. 

Sr. Presidente, terei eu cometido algum 
erro grave·ao dizer que o Brasll, emma
Mria de normalização, era como um náu
frago, conduzido por irresistíveis corren
tes marítimas, que ora se aproximava 
e ora se afastava da praia, da terra 
firme? 

Sr. Presidente, eu me daria ao grato 
trabalho de repetir ·não o meu discurso 
mas o do nobre Senador Jarbas Passari
nho. 

Mas, não é o que tein sido dito aqui, 
que há uma idéia generalizada no senti
do de levar. o Pais à normalidade? Será 
j.ogo de palavras, como foi dito, o que 
ocorreu em outubro de 1965 e em dezem
bro de 1968? Será jogo de palavras, Sr. 
Presidente? Mas, então,. o Presidente 
Castello Branco e o Presidente Costa e 
Sllva eram homens de serem levados 
através de jogo de palavras? Não, sr. 
Presidente. Nós estivemos, o Pais esteve 
e ainda está em face de um problema 
que é preciso superar e é por isso que 
estamos aqui. E se o preço da superação 
fosse realmente qualificar aqueles fatos 
c·omo jogo de palavras, eu daria ambas 
as mãos à palmatória do eminente Líder 
do Governo. · 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte 

O SR. PAULO BROSSARD- E S. Ex." 
poderia lisonjear-me quantas vezes qui~ 
sesse, falando na sonoridade das minhas 
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palavras, que eu receberia com prazer, se 
tudo se resumisse num jogo de palavras. 

Ouço o nobre Senador Leite Chaves. 
O Sr. Leite Chaves - Não sei .se todo o 

Plenário aceita, mas é uma definição e 
uma conceltuação. V. Ex.a. deu uma de
finição e uma conceltuação jurídica· para 
a Instauração do processo da excepciona
lidade no Pais. V. Ex.a. o chamou de le
gitima defesa. 

O SR. PAULO BROSSARD - Eu me 
referi a .situação que ensejou o Movi
mento de Março de 1964. 

O Sr. Leite Chaves - Admitamos que 
tenha .sido um ato de legitima defesa. 
Então, a continuidade, a promulgada 
continuidade, a Indefinida continuidade 
não constituiria um excesso culposo que 
retira, Inclusive, a qualificação? 

O SR. PAULO BROSSARD- Culposo? 
V. Ex.• está sendo multo benigno. 

O Sr. Leite Chaves - t quase que 
doloso para Isso. Então, eu gostaria de 
ouvir a opinião de v. Ex.• a respeito. 
Não parece que nenhum ato de força 
ocorrido no mundo, nenhum grupo, ne
nhuma facção que tenha tomado o Poder 
pela torça o devolveu democraticamente. 
Seria possível, neste Pais, através dessas 
constantes, dessas permanentes promes
sas de liberação, que nós, porque somos 
um País diferente ou que .se diz dife
rente, chegássemos a essa possibllldade? 
A única diferença entre nós e o Ilustre 
Governo é que eles estão tranqüllos; eles 
dizem que estamos apressados. Mas são 
onze anos e nosso receio é que o Go
verno perca a autoridade, pois o tempo 
desgasta o governo. Não há homem que 
permaneça, que chegue ao final do seu 
mandato, sobretudo quando ele não é de 
normalidade, com a mesma autoridade 
do Inicio. E homem que não tem auto
ridade, não tem também condições de 
estabelecer ou fomentar o restabeleci
mento democrático de um país. Então, 
nossa preocupação é esta: a limitação, 
quanto ao tempo. Como, na História, não 
temos visto governo que se Instaure pela 
força e que normalmente se democratize, 
esta é a nossa apreensão. Ansiamos a 
que o Presidente atual, que mereceu -
como V. Ex.• sabe - da Oposição, que 

· merece de nossa parte ampla confiança, 
porque vemos os altos propósitos de S. 
Ex.•, que de todos os Presidentes da Re
volução foi o que mais mereceu respeito 
e apoio popular, ansiamos que seja 
s Ex." o fiador, já que merece respeito 

da facção militar do Pais e da Oposição, 
o Instituidor da normalização democrá
tica no Pais. 

O SR. PAULO BROSSARD - Agradeço 
o aparte do nobre Senador pelo Paraná, 
que pôs em evidência o que todos vêem 
e sentem ... 

O Sr. Petrônio Portella - Permite V. 
Ex.a. um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- ... a rea
lidade existente em nosso Pais e a com
plexidade dessa realidade. 

V. Ex,a tem o aparte. 
O Sr. Petrônio Portella - Tenho, para 

mim, que não procede o pessimismo do 
nobre Senador Leite Chaves, porque sob 
a Revolução, por duas vezes, os Presi
dentes tentaram a autolimltação, a cons
tltuclonallzação, cumprindo acrescentar 
que o Presidente Castello Branco deixou 
o País no pleno estado de direito. De 
maneira que esse argumento histórico de 
que V. Ex." .se vale não tem procedência. 

O SR, PAULO BROSSARD - Por duas 
vezes, os Presidentes tentaram, é bem 
de ver que não .se trata de .simples jogo 
de palavras. 

O Sr. Petrônio Portella - Quando sal 
do jogo de palavras certas. Depois vou 
provar Isso. 

O SR. PAULO BROSSARD- Que não 
se trata de .simples jogo de palavra a ca
racterização da situação brasileira, que 
teve momentos agudos em outubro de 
1965, em dezembro de 1988 e, de lá para 
cá, permaneceu num estado de febre 
continuada. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- (Fazendo soar a campainha,) Consul
to a Casa, se estão todos de acordo em 
que se prorrogue a sessão por trinta 
minutos para que o orador termine o 
seu discurso e outros ainda possam usar 
da palavra. (Pausa.) 

Não havendo nenhuma objeção, está 
prorrogada a Sessão. 

A Sessão do Congresso Nacional que 
estava convocada para 18:30 horas, fica 
prorrogada para .19:00 horas. 

V. Ex.a pode continuar, mas eu pediria 
que logo terminasse o seu discurso para 
dar ensejo a que outros oradores Ins
critos possam falar. 

O SR. PAULO BROSSARD - Agradeço 
a V. Ex." Sr. Presidente, a sua delica
deza bem' como a atenção da Casa. E 
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peço deaculpas por estar provocando 
uma prorrogação da seasão. Mas, vou 
logo encerrar, Sr. Preaidente, para cor
responder ao seu gesto. Antes, queria 
ainda fazer uma observação das muitas 
que poderiam ser feitas em torno do 
discurso do eminente Líder do O<lvemo. 
Não faz multo, houve na Alemanha, em 
Berlim, o seqüeatro de um candidato -
Lorenz1 ao O<lvemo da Cidade-Estado. 
Nlnguem pensou, na Alemanha. em abrir 
mão das garantias constitucionais esta
belecidas pela Lei Fundamental de Bonn 
e editar um ato - dois, cinco ou o núme
ro que tivesse. 

Quer dizer, eases fenômenos excepcio
nais, esses fenômenos que chamaria de 
doentios, ocorreram, ocorrem, vão ocor
rer até o fim do século. Mas, então, uma 
sociedade não tem capacidade de en
frentá-los. de absorvê-los, de superá-los 
dentro da lei? E diante de cada acidente 
deases é preciso apelar para a ilegali
dade, Sr. Presidente? Este é o problema. 
Há uma minoria radical. Há e haverá. Se 
houvésse um antídoto, uma vacina, um 
remédio para. extingui-Ia e que depen
desse de projeto de lei, eu, desde agora, 
já estaria anunciando o meu voto favo
rável. (Pausa.) Dois, diz o nobre Senador 
Jarbas Passarinho. 

Estas realldadea existem, mesmo que 
nos desgostem. Mas Insisto em dizer, em 
acentuar isto: porque elas existem e são 
de uma minoria vão-se sacrificar um 
Pais Inteiro e as Instituições de um Pais 
Inteiro, porque existe uma minoria exa
cerbada, radical, fanática? 

Continuo a acreditar que é na luta dos 
partidos, na prática das liberdades que 
se forjam os homens capazes de enfren
tar essas situações, e que a sociedade se 
Imuniza contra esses focos, contra easas 
doenças tal como o organismo humano. 
Não é suprimindo pela repressão, pela 
opressão, pela violência, pela censura 
que se eliminam essas pequenas causas 
de perturbações. 

O Sr. Agenor Maria- V. Ex.a me per
mite, nobre Senador? 

O SR. PAULO BROSSARD - Pois não. 
O Sr. Agenor Maria - O ridículo, Se

nador Paulo Brossard, é que a maioria 
do povo brasileiro, democrata, aspirando, 
querendo e desejando liberdade, seja 
prejudicada por uma minoria Insignifi
cante. Multo obrigado. 

O SR. PAULO BROSSARD - :!!: evi
dente! Que cem milhões de brasileiros 

paguem por mela dúzia de pessoas que 
não se sentem bem no convício demo
crático?! 

Sr. Presidente, vou encerrar, mas que
ria melhorar o meu discurso, feito assim 
de uma forma tão desalinhavada, com 
a leitura de uma passagem de um dis
curso que recebi, hoje à tarde, aqui no 
Senado, do Dr. Dario de Almeida Maga
lhães, saudando o Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Dr. Ribeiro de 
Castro. Dario de Almeida Magalhães 
creio que foi colega de V. Ex.a, Sr. Pre
sidente Magalhães Pinto, naquele mani
feato altamente subversivo, de 1943. 
(Risos.) 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a me 
permite um aparte? (Assentimento do 
orador.) - Pelo Regimento, que V. Ex.a 
conhece bem melhor do que eu, a Mesa 
não pode dialogar com o orador. De ma
neira que todos compreendemos a ite
rativa atuação de V. Ex.", elogiando a 
formação democrática do nobre Presi
dente. Isto toda a Casa aplaude. 

O SR. PAULO BROSSARD - Aliás 
muito me agradou a concordância pre
sidencial, através de um sorriso multo 
espontâneo. (Risos.) Mas dizia o colega 
de manlfeato subversivo, colega do Pre
sidente Magalhães Pinto, manifesto que 
mereceu da autoridade suprema do Es
tado de então a qualificação de "legu
lelos em férias", Dario de Almeida Ma
galhães, que é uma das grandes figuras 
das Letras jurídicas e da Advocacia na
clonais: 

"A experiência secular adverte que 
nesse terreno não se pode fazer a 
mínima concessão. Quem entrega os 
anéis para salvar os dedos, acaba 
perdendo a cabeça. O arbítrio tem 
por sua natureza fome pantagrué
lica; e o seu apetite se aguça, ao 
invés de saciar-se, a cada capitula
ção diante de suas garras aduncas 
e tentaculares, mesmo quando se 
amaciam sob luvas de veludo e se 
Insinuam à pas de loup. É preciso, 
em defesa da cidade ameaçada

1 
bar

rar logo o caminho ao invasor.' 
Há onze anos, com fugaz intervalo, 
temos um judiciário privado de suas 
garantias funcionais. Jamais tal si
tuação perdurou, entre nós, por tã.o 
prolongado tempo. 
Na verdade - e seria uma impostu
ra ocultar-se esta evidência acabru
nhadora numa reunião de advogados 
- o j udlclárlo deixou de existir como 
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poder: há magistrados que exercem 
a função jurisdicional - a maioria 
deles com exação· e compostura, mas 
todos sob o constrangimento opres
sivo e a sensação vexatória de que 
podem ser afastados da judicatura 
ad nutum de quem lhes conserva a 
espada sobre a cabeça, e pode desti
tuir a qualquer um, na escala com
pleta da hierarquia, sem ao menos 
explicar o motivo da deliberação· ful
minatórla. 

Depois da longa e nefasta experiên
cia sofrida, somente temos razões pa
ra fortalecer a nossa convicção de 
que as garantias conferidas à magis
tratura são, não apenas uma condi
ção de segurança jurídica, mas um 
sustentáculo da dignidade e da se
riedade da Justiça, que se deteriora, 
no seu espírito e no· seu funciona
mento, entrando em decadência 
mórbida, quando é posta em posição 
subalterna, privada dos atributos 
funcionais que lhe resguardam a au
toridade e o prestígio. 

E somente se pode atribuir à incom
preensão ou à teimosia de conselhel
rçs mal avisados a manutenção du
radora desse deletério estado de coi
sas, pois a existência de uma Jus
tiça revestida das garantias corres
pondentes ao seu poder e à sua mis
são altíssima é um elemento básico 
de confiança, de segurança e de paz, 
que é condição imprescindível mes
mo para o desenvolVimento econó
mico e social - meta prioritária do 
governo - pela tranqüilldade que 
oferece aos que devem Investir e 
empreender no campo da economia. 
O poder já está aparelhado, entre 
nós, de um opulentíssimo arsenal de 
armas e munições; dispensando esse 
instrumento espúrio, não correrá 
qualquer perigo, e ganhará mesmo, 
certamente, de maneira sensível, 
com esse aparente despojamento, em 
autoridade e verdadeira força. E é 
preciso não esquecer que o luxo do 
arbítrio, ou as demasias desnecessá
rias de poder, são um risco para os 
governantes pelo menos igual àquele 
a que se expõem os governado& 
Fala-se multo em reforma da Justi
ça, e fala-se com oportunidade e 
procedência. Mas a mais urgente, a 
mais Imperiosa, a reforma primeira, 
prellminar, que se impõe é a da res
tituição, na sua plenitude, das ga
rantias constitucionais, que são es-

senclais à sua força, dignidade, se
riedade, prestigio e autoridade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, para 
encerrar este discurso, que não imagl- . 
nava proferir nesta tarde, não tenho 
mais a dizer senão Isto: hoje, como 
ontem, continuo acreditando que o re
gime democrático e o regime de legali
dade oferecem os melhores remédios e 
as melhores soluções para as crises so
ciais e políticas, e que é sempre perigoso 
experimentar. outros remédios; geral
mente, eles produzem resultados aparen
temente satisfatórios no começo do tra
tamento, mas depois ninguém sabe como 
termina. o doente. (Muito bem! Palmas. 
O orador é cumprimentado.) 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o nobre Líder Sr. Se
nado·r Petrônio Portella. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, devo dizer 
inicialmente a V. Ex. a e à Casa que pouco 
tenho a contestar ou retlficar no discurso 
do nobre Senador pelo Rio Grande do 
Sul. 

S. Ex.a começa por fazer o elogio da 
repetição e, de logo, esclarece que toda 
vez que aludir a fato histórico, deverá 
repetir formalmente o já anunciado, pro
clamado e escrito em oportunidades ou
tras - é um direito de S. Ex.a 

E com o sorriso propositado, os gestos 
elegantes da tribuna, assim, nem fasti
dioso fica. J1: um direito de S. Ex.a 

S. Ex.8 , todavia, não tem direito - e 
contra isso protesto - é de desvirtuar 
as minhas palavras. 

No início declarou não ter ouvido o 
começo das minhas considerações após 
o seu discurso. Textualmente, asseverei 
na oportunidade, estar confuso e aflito 
ao ouvir o nobre Senador porque dizia de 
mim para comigo, já conhecia aquele 
discurso. 

Como sabia, entretanto, S. Ex,a incapaz 
de um plágio recorri aos Anais da Câ
mara e verifiquei que o discurso fora 
pronunciado naquela tribuna da outra. 
Casa do Congresso Nacional. 

Poderia até ter dito que o Senador es
tava plagiando o Deputado, mas não o 
fiz. 

Essa retiflcação se impõe para que não 
fique da minha parte qualquer fato que 
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espezinhe o regimento ou detrate um com todo o contexto do discurso de 
companheiro. s. Ex.n 

Mas, Sr. Presidente, devo dizer que 
S. Ex. a praticamente nã<J teve ocasião de 
me responder ao discurso. Apenas a duas 
passagens aludiu. Vou repetir. 

O Sr. Leite Chaves - Senador, permi
te-me V. Ex."' um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Pois 
não. 

O Sr. Leittl Chaves - Senador, hoje 
o discurso do Senador Brossard foi um 
discurso de C·onceltos. Se V. Ex.a tem um 
conceito, hoje, s·obre a Justiça, a Segu
rança e a Liberdade. V. Ex."' será capaz 
de repeti-lo multas vezes se for obrigado 
a depor ou testemunhar, porque no Ins
tante em que V. Ex."' não o fizer, V. EX."' 
mudou. Mas a concepção de liberdade é 
universal, pelo menos no sentido em que 
nós a conceituamos, no sentido em que a 
compreendemos. Então, Insistir é desejar 
desprimorar peças lindas que foram ou
vidas nesta Casa, como a do Senador 
Brossard, duas vezes, a de V. Ex.a mesmo 
que, diga-se de passagem Senador, V. Ex. a 
aumentou diversos pontos na minha 
ad~iração, e a do Senador Jarbas Pas
sarinho. E a Oposição fica muito feliz 
em ver que um pronunciamento de um 
orador nosso tem que ser refutado por 
dois e até três dos Ilustres Senadores do 
Governo. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Devo 
dizer a V. Ex.a que deveria ter pedido o 
aparte ao nobre Senador Paulo Brossard 
por que V. Ex."' fala em considerações 
conceituais; já o Ilustre Líder de V. Ex.a 
aludiu à verdade histórica que não se 
modifica; de minha parte apenas aludi 
à questão formal, porque uma coisa é 
fazer história e <Jutra coisa é discursar 
sobre fatos históricos ... 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Ilustre 
Senador Paulo Brossard parece haver 
Insinuado que eu não me situara rigoro
samente nos termos do que, por V. Ex."', 
havia sido dito na tribuna. Vou repeti-lo: 

"O País se encontra na dramática 
situação de um mundo de Incertezas 
e riscos e vive divorciado da regu
laridade jurídica." 

Ora, Sr. Presidente, eu só poderia in
cluir o mundo de Incertezas e riscos num 
pais de dramática situação. Fiz a exegese 
simples e rigorosamente em consonância 

Se S. Ex.11 considera, todavia, agora sim, 
o mundo na sua totalidade cheio de ris
cos e lncertez:J.s, e o Brasil apenas neste 
c·ontexto, vale a ret!ficação que, de um 
certo modo, me . tranqüll!za. 

A outra referência por S. Ex.a feita, 
:lata venia, Impr-ocede em todos os seus 
termos. 

Em tempos tumultuosos o estado de 
direito, e mais precisamente a Democra
cia Liberal, dá poderes ao Estado para 
cortar, cercear todas as garantias Indi
viduais ... 

O Sr. Paulo Brossard - Não é exato. 
O SR. PETRONIO PORTELLA - Ora, 

Br. Presidente, nesta hora, exatamente 
configurado o caso do tumulto cabe ao 
Estado a defesa da Sociedade. 

O Sr. Paulo Brossard - É evidente. 
É evidente. Está dentro da Lei. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - E foi 
exatamente neste momento que deixei 
bem claro que; nesta oportunidade, cessa 
a Constituição para que o Estado ... 

O Sr. Paulo Brossard- Não apoiado! 
Absolutamente! Perdão, nobre Senador, 
não cessa a Constituição. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Na 
parte exatamente em que V. Ex."' falou. 

O Sr. Leite Chaves - Transitoria
mente. 

O Sr. Paulo Brossard - Absolutamen
te. Não cessa a Constituição. Ao contrá
rio, contbiua em pleno vigor a Constitui
ção, Inclusive naquelas cláusulas que au
torizam o Poder Executivo normalmente 
a adotar providências que, ordinaria
mente, não seriam permitidas. Não ces
sa a Constituição. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - En
tão! 

O Sr. Paulo Brossard - Não cessa a 
Constituição. Absolutamente não! 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Na 
parte dos Direitos e Garantias, aquelas 
cautelas da Constituição. 

O Sr. Paulo Brossard - E não são 
todos. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Ilus
tre Senador, todos aqueles que digam 
respel to à Segurança, sim. 
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O Sr. Paulo Brossard - V. Ex.a está 
equivocado, As próprias constituições 
mencionam as. garantias ... 

O SR. PETRONIO PORTELLA- Todas 
as vezes que V. Ex.11 quiser me ap·artear, 
terá que pedir. Falarmos paralelamente, 
não. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. 
Ex.11? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Ago~ 
ra, paralelamente, não. 

O Sr. Paulo Brossa.rd - Permite V. 
Ex .a? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Pois 
não. 

O Sr. Paulo Brossard - Normalmen~ 
te são algumas das garantias constitu~ 
clonais que são suspensas; não a Cons
tituição. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Eu 
disse que a Constituição, na parte de Ga
rantias e Direitos Individuais. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. 
Ex.8 ? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Pois 
não. 

O Sr. Paulo Brossard - Nem é a Cons
tituição na parte dos Direitos e Garan
tias: são algumas garantias e raros di
reitos. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - São 
todas as garantias necessárias à Segu
rança do ~tado. 

O Sr. Paulo Brossard- Em pleno vi
g.or continuam. São aquelas que a pró
pria Constituição autoriza, 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Ha
verá cessação, Interrupção e suspensão. 
Sobre esse assunto poderemos voltar a 
tratar e me sentirei multa à vontade pa
ra fazê~lo. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. 
EJc,ll? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Pois 
não. 

O Sr. Paulo Brossard - Faço questão 
de ouvir. Gosto mais de ouvir do que de 
a:partear; mas entendi que, neste ponto, 
era Imperioso Interromper a sua oração. 
Peço desculpas. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Abso
lutamente. V. Ex.11 será sempre bem re
cebido, bem-vindo, e multo bem~vlndo, 
toda vez que quiser dar-me a honra de 

seu aparte. Queria apenas que, anteci
padamente, o solicitasse. E fique logo 
certo de que o terá sempre concedido. 

O Sr. Paulo Brossard - Obrigado. 
O Sr. Leite Chaves - Excelência, per

mite um aparte? 
O SR. PETRONIO PORTELLA - Pois 

não. 
O Sr. Leite Chaves - No aparte não 

há interesse em contestar nem em cho~ 
car, apenas acho o seguinte: mesmo a 
cessação desses direitos ou da aplica
ção de determinados direitos, há um fa
tor fundamental: o prazo é determinado. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Já 
expliquei a V. Ex.11 A respeito do assun
to vou tratar em outra oportunidade, 
para mostrar, Inclusive, o quanto vive 
atrasado no tempo o Senador Paulo 
Brossard. S. Ex.a vive atrasado no tem
po, no concernente a Federação. S. Ex.8 

vive atrasado no tempo, em relação ao 
conceito de Democracia. S. Ex.a fala de 
forma a mais facciosa passivei quando se 
refere ao regime presidencial. Em última 
Instância, S. Ex." vive fora do mundo 
m·oderno em que vivemos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores ... 
o Sr. Paulo Brossard - Multo agra

decido a v. Ex.a 
O SR. PETRONIO PORTELLA - Isto 

não embarga, de maneira nenhuma, a 
consideração que tenho a V. Ex.a e o res
peito que devoto ao seu brilho, mais de 
uma vez manifestado da tribuna do Se
nado. Todavia, como doutrinador poli
tico, perdoe-me, v. Ex." é um homem 
defasado no tempo, querendo fazer, Im
plicitamente, a apologia ainda do regi
me Monárquico ... 

O Sr .. Paulo Brossard - Por que Mo
nárquico? 

O SR. PETRONIO PORTELLA- Quan
do tratei do problema, repeti o que V. 
Ex.11 dizia: que, a partir do advento da 
República, v!gla o regime das lrrespon
sabUidades no Brasil. Quando redargül, 
V. Ex." acrescentou: "Mas não começou 
no Brasil, com a República? Implicita
mente, quis V. Ex." cllzer que nos remetia 
para as excelências do regime monár
quico. 

O Sr. Paulo Brossard - Monárquico, 
não. Parlamentar, sim. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, o erro fundamental do bri
lhante e admirável Senador pelo Rio 
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Grande do Sul é tratar dos assuntos de 
forma superestrutura!. Quer que o Esta
do ou, mal.s precisamente, o regime pre
sidenclall.sta seja responsável por todos 
os desatinos da República. Certa feita, 
S. Ex.a chegou a declarar que ao regime 
presldenclall.sta se deviam debitar as 
desgraças deste País - salvo lapso de 
minha parte. Tenho esse discurso em 
meu poder. Se estou a exorbitar, peço 
a S. Ex.a que me retlflque. Mas, vejam 
bem o quanto o ilustre Senador exorbita 
em suas considerações, chegando ao 
cúmulo de querer resolver problemas que 
dizem respeito a um país subdesenvolvi
do ... 

O Sr. Paulo Brossard - V. Ex.a per
mite? 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - ... 
com um organismo social ainda frágil, 
através da fórmula salvadora do regime 
parlamentarista. 

O Sr. Paulo Brossard - V. Ex.a per
mite um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Com 
o maior prazer. 

O Sr. Paulo Brossard - Já que V. Ex.a 
quase que solicitou a minha Intervenção, 
devo dizer que, realmente, V. Ex.a fez 
uma generalização que é manifestamen
te indevida. Seria um exagero evidente 
dizer que todos os problemas nacionais 
se devessem ao sistema de governo. Nin
guém diria Isto. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Vale 
a· resposta. Agradeço a V. Ex. a a retiflca
ção, ncluslve porque estava a Incidir em 
erro. 

Mas, Sr. Presidente, S. Ex.~L não fica 
aí. Talvez por se sentir multo à vontade 
na tribuna, talvez por subestimar os seus 
pobres ouvintes, S. Ex."" chegou a dizer ... 

O Sr. Paulo Brossard - V. Ex.a está 
sendo Injusto. 

O SR. PETRONIO PORTELLA -
que o estado normal das nações é em 
crise. 

Ora, se esse argumento fosse proce
dente -ai de nós- estaríamos remeti
dos, desgraçadamente, para o regime on
de não existe crise porque se instaurou, 
em definitivo, uma ditadura, esta sim, 
dona de tudo, portadora de todos os Ins
trumentos da sociedade, a ditadura co
munista. Essa, exatamente, que ronda os 
países da Europa e rondará quantos pai
ses haja entregues a lel.s liberais, lel.s que 

não asseguram a autodefesa do Estado, 
leis, em última Instância, que possam en
cantar os juristas que, em cotejo com o 
Brasil, falam na Alemanha Ocidental, 
esquecidos de que lá existe uma socieda
de estável, uma sociedade rica e prós
pera e aqui temos ainda um Pais, terri
velmente em descontinuidade, sob vários 
aspectos, de cultura, habitantes, e si
tuações sociais a exigirem uma presença 
permanente, constante, de União atra
vés do Governo Federal. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Ex.~L um aparte, nobre Lider Petrônlo 
Portella? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Um 
Instante só, para que eu possa terminar 
o meu raciocínio. 

s. Ex.a, em seguida, aborda um as
sunto que por mim não foi abordado, 
mas, pretendendo Insinuar que também 
isso era uma razão sobeja para malslnar
se o regime vigente no Brasll, falou so
bre a crise do Federall.smo. 

Conheço bem a teoria de S. Ex. a mas, 
em matéria de Instituições políticas, 
S. Ex. a é terrivelmente rígido. S. Ex.a não 
admite fórmulas conc111atórias, S. Ex.a 
não admite que as fórmulas se ml.sclge
nem, para se adaptarem à realidade 
brasileira . 

O Sr. Paulo Brossard - Permite 
v. Ex.a? Serei extremamente breve. 
Apenas para registrar: a opinião é sua, 
não é a minha. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Mal.s 
uma vez, Sr. Presidente, assinalo com 
júbllo as observações do nobre Senador 
pelo Rió Grande do Sul. Se estava sen
do Infiel ao seu pensamento, eu me pe
nitencio e agradeço a S. Ex.a porque, 
pelo menos, o diabo não'é tão feio quan
to o Imaginava. S. Ex.a não acha assim. 

De minha parte, eu entendo que a Fe
deração há de ser necessariamente ajus
tada às normas de planejamento do Es
tado moderno, sobretudo de um Estado 
que se moderniza tendo contra si dis
paridades regionais terríveis e setorlal.s 
ainda mais graves, exigindo a centrali
zação que permita, de fato, um controle 
da economia e um controle das finan
ças em termas federais. 

De maneira, Sr. Presidente, que não 
tenho multo o que dizer da fala, como 
sempre brilhante, fluente, do ilustre Re
presentante pelo Rio Grande do Sul. 
s. Ex.a, em nenhuma oportunidade, se 
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não em dois pontos, aludiu às teses aqui 
por mim expedidas. 

Devo dizer, - simplesmente, que não 
procede a argumentação relativa a Por
túgal. Porque, Sr. Presidente, se nós ti
vermos de buscar razões para estudar 
fórmulas de defesa .do . nosso regime, 
iríamos buscar exatamente, o exemplo 
de Portugal. E, se não quiséssemos fa
zê-lo com o povo irmão, poderíamos ve
rificar a situação de dramaticidade que 
vive a Argentina, ela que acreditou ser 
possível instaurar, nos moldes clássicos, 
uma democracia. 

O Sr. Leite Chaves - Permite v. Ex." 
um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Da
rei o aparte ao Senador Jarbas Passa
rinho em primeiro lugar e depois a 
V. Ex." 

O Sr. Jarbas Passarinho - É apenas 
por uma questão cronológica que eu te
nho direito de precedência sobre V. Ex."; 
por outra nenhuma. Acho que o nobre 
Líder Petrônio Portella chegou ao ponto 
medular do problema. Perdoe-me V. 
Ex.as, Srs. Senadores, se tenho a preten
são de ser tão professoral quando digo 
isto. Ninguém da parte do Governo, 
ninguém da parte da Maioria deixaria 
de concordar Imediatamente com as 
instantes solicitações da Minoria para 
que as franquias Individuais fos,.;em re
postas segundo o estilo das constituições 
anglo-saxônlcas, desde que ... 

O Sr. Franco Montoro - Ninguém fa-
lou em anglo-saxônlcas. · 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sou eu quem 
estou falando, nobre Senador. Por en
quanto a interpretação é minha. Se 
V. Ex." discorda de mim, em primeiro 
lugar me admira que um homem do 
grande tino de V. Ex." rompa o Regi
mento dando um aparte sobre outro 
aparte ... 

O Sr. Franco Montoro - A todo mo
mento foi rompido o Regimento ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Em nome 
disso é que se Instala a anarquia e a 
partir daí vêm as soluções que ao nobre 
Senador Paulo Brossard não ... 

O Sr. Franco Montoro - Nós somos 
contra a grande anarquia. A pequena é 
da Casa ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Então ve
rificamos que há gradações de anar
quias, Sr. Presidente. Eu creio que es-

tou com o aparte. Diria que o nobre Se
nador Petrônlo Portella atingiu o ponto 
medular da questão, exatamente no 
momento em que o grande drama das 
democracias - chamemos assim - oci
dentais, está em que nenhuma delas, até 
aqui, foi capaz de compatibilizar essas 
liberdades, essas garantias, pelas quais 
todos nós aspiramos, com a segurança 
nos países subdesenvolvidos do Terceiro 
Mundo. Citare! por quê. Certa feita, 
nesta Casa, eu disse que Lênin falara 
que "o caminho para Londres passava 
por Pequim". Alguém me tentou corri
gir num jornal, e acrescentou à minha 
Ignorância - e eu ficaria mais Igno
rante. Ao contrário, a minha Ignorância 
ele corrigiu, dizendo que a frase era de 
Proust. Em verdade, pode ser de ambos, 
porque é de um memorando de Lênin, 
exatamente quando diz: "o caminho 
para Londres passa pela As!a e pela 
Afrlca". Ora, quando se traz aqui o pro
blema da Europa, com a única exceção 
de Portugal hoje, não se está racioci
nando com as democracias a que me re
feri. A guerra revolucionária que os 
Srs. Senadores todos devem conhecer, 
pelo menos seus preliminares, a guerra 
revolucionária é um sistema armado se
gundo uma ideologia marxlsta-lenlnis
ta, cientificamente organizada, para a 
conquista do poder pela força. O gran
de drama, nobres Srs. Senadores, está 
precisamente nisto: como compatibilizar 
essas liberdades, para que elas não 
sejam mal utilizadas? Se tivéssemos a 
garantia dessa expressão do nobre Sena
dor Paulo Brossard de que as Consti
tuições liberais, os países llberals imuni
zam, automaticamente, as populações 
contra isso, estaríamos, pressurosos, cor
rendo ao encontro de V. Ex.as, atenden
do ao refrão do MDB: "agora e já". O 
grave problema nosso é precisamente 
este. Estamos com uma página que 
V. Ex.8 , nobre Líder Petrônio Portella, 
acabou de ler, de Milton Campos: "en
quanto alguns gritos pela liberdade Ime
diata e já, nós lutamos com o nosso pró
prio sacrifício para que eles possam 
desfrutar .dessa liberdade num futuro 
que não seja remoto". 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ele." 
um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Com 
multo prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Pediria a V. Ex. a, nobre Senador Pe
trônlo Portella, não concedesse mais 
apartes. 
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O Sr. Leite Chaves - Serei rápido. O 
Portugal de hoje é o presente do Por
tugal de ontem, de 50 anos de regime 
de exceção. A França, que não teve esse 
regime, continua a desfrutar da liber
dade. Agora, Excelência, o objeto mais 
de minha Intervenção: V. Ex.a fala em 
nome do Governo. V. Ex. a é um dos 
homens de grande expressão, e o seu 
discurso, hoje, alcançou Instantes tão 
altos que me leva a fazer esta pergunta. 
O que legitimou a Revolução foi a res
tauração da liberdade, seriamente amea
çada, expressão que me faz concordar 
com o Senador Paulo Brossard; um ato 
de legítima defesa. Mas, Excelência, o 
que é que leva a não se restabelecer um 
termo para o regime de exceção, sabido 
que a própria Lei de Segurança Nacio
nal, baixada pela própria Revolução, é 
instrumento hábil e satisfatório para 
conter as minorias radicais, as mais In
teressadas no prolongamento desse re
gime excepcional? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, já disse ao nobre Senador 
Leite Chaves que tenho, Inclusive, um 
trabalho, cujos tópicos vou Incorporar a 
este discurso, relativamente ao assunto, 
para demonstrar que o fenômeno que 

. ãetermlnou o estado de sítio não tem 
adequação aos mecanismos de que pre
cisamos para resguardar a sociedade da 
guerra revolucionária, da guerrilha ur
bana e rural, dos assaltos urbanos etc. 
Deste trabalho, pedindo a devida vênia 
ao Ilustre Senador Paulo Brossard, vou 
imitá-lo na transcrição de alguns tópi
cos. Em verdade, elucidará o assunto e, 
de certo modo, poderá servir de base 
para discussão oportuna entre mim e 
S. EX.6 

"Sei constante a preocupação de 
grupos políticos com a vigência do 
AI-5. l!: o grande espantalho, com 
que adversários se lançam contra o 
Governo pretendendo aliciar o povo, 
em nome do qual ousam falar. 
Admira-nos se vem da oposição, sem 
outras considerações necessárias, ela 
que trava, da tribuna do Congresso, 
o foro do combate. 
TQdos quantos queiram agir dentro 
de princípios democráticos, contra o 
Governo ou a favor dele, gozam das 
garantias constitucionais. Os que 
não as têm e quando em atlvldade 
Ilegítima são os agentes da guer
ra revolucionária, que, permanente
mente, agem, em ação Internacional 
articulada, com o objetlvo de sub-

verter a ordem social e política. A 
favor desses não prevalece o Insti
tuto do habeas corpus - remédio 
heróico de que se valem no Brasil 
os cidadãos contra o arbítrio do 
poder. 
Contra os que se entregam a toda 
sorte de subversão, do terrorismo à 
guerrilha, hã de armar-se sempre o 
Estado, sem o que teremos o colapso 
da paz - condição Indispensável ao 
desenvolvimento. 
Não há dentro dos cânones clássicos 
do Direito Público fórmula hábil 
que guarde os cidadãos e a socie
dade das Investidas do. terror. 
O Estado de Sítio, recurso contra a 
guerra Insurrecional, tem campo ca
racterizado e seria Injusto utllizar
se contra guerra revolucionária. 
Esta não se limita a determinada 
região e a temp.o facilmente previ
sível, antes se revela na propaganda 
ou organização subversiva ou na 
açáo armada nas cidades ou nos 
campos. l!: permanente e se Inspira 
em programas lntemaclonals, hoje, 
mais perlgasos pela Impressionante 
eficiência das comunicações. 
Viver em permanente Estado de Si
tio, Estados e regiões ou a própria 
Nação? - Seria antidemocrático! 

Deixar o País a mercê desse cons
tante assalto? - Seria um crime! 

Imaginarmo-nos tão solidamente de
senvolvidos, Inacessíveis às pertur
bações subversivas, seria irresponsa
bllld!lde, pois os fatos estão aqui, 
visíveis e se espalham pelas Améri
cas e pelo Mundo. 

Eis parque vlge o AI~5. Constitui ele 
uma arma preventiva e repressiva 
da subversão, na guerra revolucio
nária. 
A sociedade é que não pade viver na 
1nstab111dade, sabendo certo o peri
go, sem ter os meios de evitá-lo. 
Este, o grande problema das demo
cracias, sobretudo nos países em de
senvolvimento. 

Na medida em que compreendermos 
são outros os tempos Impondo-se de 
nossa Imaginação o criar novas 
fórmulas que atribuam a democra
cia os meios de defesa eficiente, en
tão poderemos eliminar todas as 
manifestações do arbítrio. 
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Se ontem se criou o Estado de Sitio, 
para situação anormal, hoje temos 
diante de nós a guerra revolucioná
ria a exigir a ação pronta e decidida 
do Estado, voltado apenas, contra 
os seus agentes. 

Cumpre a todos nós, homens. públi
cos, juristas, filósofos, estudar os 
remédios de que se deve valer a 
democracia para salvar-se da ação 
dos seus inimigos. 

O que não se compatibiliza com o 
nosso espírito democrático é a inér
cia ou a ignorância de que existem 
os fatos ameaçadores da ordem. 

Fechar os olhos à ação terrorista, 
pedindo a extensão do habeas corpus 
aos que atentam contra a segurança 
Interna, é esquecer o povo, despre
zando-lhe a tranqüllldade e a paz. 
1!: pedir por poucos, olvidando a 
maioria. 1!: negar à sociedade o di
reito de defender-se, deixando li
vres os poucos que sobressaltam os 
lares e as tamillas, com a violência. 
Não resiste o argumento segundo o 
qual se apontam os EUA como 
exemplo de vitória sobre todos esses 
atentados. 

A América do Norte é exemplo, sim, 
de sociedade, solidamente formada, 
com uma rede de Interesses priva
dos, espalhada pelos cinco continen
tes, servida por Instituições que, não 
obstante desgastadas, pela imutabi
lidade, são expressão desse complexo 
arqulpoderoso. 

O Brasil vive a extraordinária con
jugação de esforço - Governo-povo 
- no sentido de quebrar as algemas 
de subdesenvolvimento. Saindo de 
uma Inflação ameaçadora, vamos, ao 
longo de 8 anos, construindo uma 
sociedade desenvolvida. Sujeitar esse 
organismo aos ataques constantes 
da subversão, sem meios de pron
ta repressão, será dar Início ao 
descenso e abrir oportunidade à 
destruição de todo o patrimõnlo 
conquistado à custa de enorme sa
crifício. Se débil é o organismo 
sóclo-econômlco, não há como con
siderar fortes as Instituições poli
ticas. 

Acreditamos possível a co·exlstêncla 
do desenvolvimento com a democra
cia, mas esta há de ter sempre ação 
rápida, em favor da segurança." 

O Sr. Leite Chaves - Agradeço a 
V. Ex.a. 

O Sr. Franco Montoro- V. Ex.a. me 
permite? Só um aparte breve. 

O SR. PETRôNIO POR'l'ELIA.- Pois 
não. 

O Sr. Franco Montoro - Apenas para 
mencionar, ao lado dos exemplos euro
peus citados, um exemplo latino-ameri
cano de pais em igual grau de desen
volvimento que o nosso - a Venezuela, 
que terminou com o problema das guer
rilhas, da. sedição e da. guerra. revolucio
nária. por uma via rlgorasamente demo
crática.. Por que nós somos inferiores a. 
Venezuela? Por que não há possibilidade 
de resolver, num País como o Brasil, por 
vias democráticas, o problema que era. 
multo mais grave na Venezuela? Ape
nas cito o exemplo, aceitando o desafio 
de V. Ex.a. 

O SR. PETRôNIO POR'l'ELIA. - Sr 
Presidente, não estou fazendo nenhum 
desafio, até porque S. Ex.a. já aqui decla
r~u que as pequenas violências da Casa 
sao permitidas. Entendo que só existe 
uma violência: pequena ou grande ela 
é sempre violência.. Não me assentaria 
~em, a esta altura, diante do estado de 
animo de S. Ex.a., querer discutir com 
o Ilustre Líder da Oposição. 

No entanto, no final desta conversa -
que não é discurso, é simplesmente um 
conjunto de esclarecimentos -, declaro 
que estou rigorosamente com a tese do 
Ilustre e eminente Senador Paulo Bros
sard, quando s. Ex.a preconiza, em ter
mos concretos: 

"Ou se fazem revoluções ou não se 
fazem. Percamos, porém, a mania 
das revoluções legais ou das legali
dades revolucionárias." 

Sr. Presidente, o nobre Deputado do 
Rio Grande do Sul queria significar que, 
às vezes, quando um movimento se de
flagra, é indispensável que se preservem 
os valores que o determinaram. E é 
E'xatamente por isso, exatamente por
que queremos os valores democráticos a 
subsistirem a •toda sorte de atentados, é 
que continuamos a perseguir a normali
dade democrática, cumprindo acrescen
tar que os atas de exceção, estes não nos 
atingem, não atingem a Oposição, não 
atingem os brasileiros que queriam cons
truir a grande da Pátria. (Muito bellli! 
Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEmO - Sr. 
Presidente, Brs. Senadores, será longo o 
meu caminho - já o disse- nessa pere
grinação que me propus fazer, desde a 
tribuna do Senado, através dos munlci
pios fluminenses, onde a gente do meu 
Estado continua a pagar altos preços 
pelo abandono a que relegada, vendo, 
com isso, definhar-se a sua economia 
pela negativa sistemática de dar-se-lhes 
aqueles serviços de infra-estrutura sem 
os quais o progresso e todo o desenvolvi
mento são lmpossiveis. 

Meu itinerário não está sendo traçado 
por mim, já que Individualmente não te
ria condições de proceder ao levanta
mento Indispensável para a critica e 
para o apelo, que são e serão a tónica 
dos meus pronunciamentos. Estou me 
valendo da volumosa cópia de Informa
ções que a perspicácia dos repórteres do 
jornal O Globo está dando ao conhe
cimento universal; e, dai, buscando sen
sib111zar o novo governo da nova unida
de brasileira a fim de que os fluminenses 
tenham, afinal, o que de direito e de jus
tiça lhes é devido. 

Bela entre as mais belas cidades do 
mundÓ, nem por isso o Rio deixa de ser 
também uma cldade-prc·blema para os 
seus habitantes. O carioca, face ao cres
cimento Invulgar de sua população, a 
que se somam as populações das zonas 
adjacentes que formam o Grande-Rio, 
padece tanto da inclemência do sol 
quanto das chuvas abundantisslmas que 
lhe destroem as encostas desguarneci
das; paga alto preço pela Insuficiência 
das comunicações e se desgasta com o 
drama dos engarrafamentos. Dai porque 
a necessidade de gozar férias, de usu
fruir de horas de lazer constitui um im
pério para a sobrevivência do carioca. 

O recurso natural - seja pela proxi
midade, seja pelas belezas naturais tão 
atratlvas - é a busca dos pontos turistl
cos tão abundantes no Estado do Rio. E 
o que seria fonte de enriquecimento e de 
alegria, para os que ali moram e para 
os que ali se destinam, se transforma 
em sofrimento coletlvo. O turismo, ne
cessário ao habitante das grandes cida
des Indispensável para o· desenvolvimen
to 'das regiões atratlvas, transmuda-se 
em dramas agravados. 

Senão, vejamos o caso de Teresópolis. 

Encravada na serra, ao sopé do Dedo 
de Deus, servida da mansidão do Parque 
Nacional da Serra dos órgãos, banhada 
das águas românticas do Paquequer, que 
José de Alencar tanto exaltou, Terosó
polls multo necessita da administração 
pública, em seus três estágios. Noventa 
quilómetros, pouco mais de uma hora 
de carro, separam Teresópolis do Rio e 
de Niterói. Seu clima, frio e seco, é um 
convite permanente para o escaldado 
morador da zona marinha. Ademais, 
Teresópolls não é um centro industrial, 
poluido, assim, pelos fomos e pelas cha
minés. Sua atlvidade principal como 
trabalho comum se circunscreve à pro
dução hortlgranjeira, à avicultura. e à 
floricultura, bases em que se alicerça a 
economia municipal. O turismo é a ou
tra face da sua moeda. Para uma po
pulação global, espalhada numa área de 
849 quilómetros quadrados, que não che
ga ainda aos 80 mil habitantes fixos, só 
a cidade propriamente dita recebe um 
fluxo turlstico que supera a casa dos 80 
mil visitantes. De um modo geral, pelo 
menos metade dos visitantes passa ali, 
largas temporadas. 

o lixo é o primeiro problema, para os 
moradores e para os turistas. O lixo e o 
desleixo em que se encontram quase to
dos os logradouros públicos. 

A Prefeitura não pode arcar com as 
despesas Indispensáveis. E assim, praças 
e jardins, ruas e avenidas, transformam
se em nc·nturos que poluem o ambiente 
e em verdadeiros centros de criação de 
terriveis ratazanas, cuja presença acen
tua o perigo constante de surtos epl
dêmlcos dos mais graves. 

o mato cresce por toda parte, desfi
gurando a cidade e servindo de valha
couto para maltas enormes de malfeito
res, entre os quais se destacam centenas 
de "pivetes". A doença e o crime, assim, 
dlr-se-á andam de mães dadas. As rea
lidades do melo anblente vão, por isso 
mesmo, afugentando os turistas. E tal 
força progressiva, pelo que consome e 
pelo dinheiro que faz circular, enrique
cendo a região, vai minguando, com re
dobrados prejuizos para a população fi
xa, que se vê a braços com o desemprego 
e com a falta de consumo de sua produ
ção, antes tão procurada pelos "veranis
tas". 

Aqui- e por que não me pcsso alongar 
demasiado - examino um aspecto que 
não cabe à Prefeitura, mas ao Estado. 
A segurança públlca e privada deixa tudo 
a desejar. 
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O policiamento, civil e m111tar, em que 
pese a boa vontade dos func!onâr!os ali 
destacados, é quase nenhum. Tanto o 
número de homens em ação quanto o de 
viaturas são ridículos. Com efetivos tão 
reduzidos e com capacidade de manobra 
tão insuficiente, não é mesmo passivei 
oferecer segurança ao povo e à proprie-
dade. · 

Uma das mais graves resultantes do 
ineXistente policiamento é o prc·blema 
do trânsito, jâ de si agravado pelo mau 
estado das vias públicas, a maioria das 
quais de terra batida. Todos, Inclusive 
menores a quem pais Imprudentes en
tregam as chaves do carro, andam como 
querem. Sinais, contra-mão, retomo, es
tacionamento - tudo se processa se
gundo cada qual deseja. E o afluxo nor
mal do verão faz surgir os menores que 
se atiram como moscas varejeiras so
bre os automóveis, na ânsia de ganhar 
um ou outro cruzeiro. Tais disputas le
vam, não raro, até mesmo a crimes de 
sangue. 

Afloro, agora, uma deficiência notó
ria, esta no âmbito federal. 

Poucos lugares haverâ, no Brasil, tão 
formosos e tão atraentes como o Parque 
Nacional da Serra dos órgãos. Alguma 
coisa que somente Deus, como artista, 
faria. 
. o depoimento trazido· pela pesquisa, 
porém, é desalentador. 

"Na verdade são bem poucas as atra
ções do parque, mal conservado, sem 
sinalização, a mata tomando conta das 
estradas apertadas. Na sede administra
tiva nem um guia ou qualquer pessoa 
para dar informações". 

Embora Isso, os visitantes pagam taxas 
de ingresso que vão desde 3 a 20 cruzei
rc s, conforme se vá a pé, de carro ou de 
ônibus. 

Não me acuse a Casa, Sr. Presidente, de 
ter quase que só falado das aflições que 
atingem os turistas. É que o turismo 
ocasional e o turismo por temporadas 
longas representam demasiado para Te
resópolls. Qualquer pessoa pode bem ava
liar a importância global de um turismo 
que supera o tc·tal dos habitantes fixos. 

Claro, porém que todos os males que 
se derramam sobre o turista que de
manda Teresópolis também recaem so
bre os seus moradores. Mal servidos de 
assistência social e hospitalar, batidos 
por dificuldades educacionais, vivendo 
as angústias dos grandes frios e das chu-

vas e das cerrações, os trabalhadores te
resopolitanos estão gravemente margina
lizados. 

Moradores e visitantes, uns e outros, 
sofrem das conseqüências nefastas de 
um saneamento bâs!co precário. O mal 
maior, no campo do desenvolvimento, é 
que as condições ruins jâ existentes, 
e que se agravam com o correr dos 
anos, desestimulam a presença de dois 
grandes fatores do progresso local: a 
construção de novas residências indivi
duais ou de prédios de apartamentos e a 
Instalação de novos hotéis, capazes de 
aumentar o fluxo turístico. Friso, por 
curial, qtie a renda da Prefeitura de 
Teresópolis, município não industrializa
do, se baseia necessariamente nos im
postos predial e de serviço. 

Sem construção civil abundante, e con
tinuada, é mesmo dlficil assentar-se o 
progresso. 

As deficiências - não obstante o 
empenho de seu Prefeito - do histórico 
município fluminense perturbam e fazem 
sofrer quantos ali moram e trabalham, 
como fazem sofrer e perturbam aqueles 
que realmente carecem do repouso ou das 
férias que restituem energias desgasta
das num rude labo·r. 

Governando o Estado do Rio nascente 
da fusão e governando-o com o concurso 
legal e moral do Governo da União, fau
tor e natural responsável pela afirma
ção da nova Unidade, S. Ex.a o Sr. Go
vernador Faria Lima acaba de visitar 
Teresópolis, e Deus permita que seja o 
começo da recuperação dos municípios 
fluminenses, os turísticos, os Industriais, 
os agrícolas, os pastoris, para que a eco
nomia local retome sua posição no cenâ
rio nacional, como deve ser de justiça 
e é de direito. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a Sessão, lembrando os Srs_. 
Senadores que o congresso Nacional esta 
convocado para uma Sessão a realizar
se às 19 horas. 

Designo para a sessão Ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.o 30, de 1975, do Sr. Senador 
Nelson carneiro, solicitando o desarqu!
vamente do Projeto de Lei do Senado 
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n.o 65, de 1974, de sua autoria, que altera 
o art. 5.o da Lei n.0 3.807, de 26 de agos
to de 1960 e dá outras providências. 

z 
votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 31, de 1975, do Sr. Senador 
Nelson carneiro, solicitando o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado 
n.o 70, de 1974, de sua autoria, que su
prime o § 3.o do art. 5.0 da Lei n.0 3.807, 
de 26 de agosto de 1960, e dá outras pro
vidências. 

3 
D1scussão, em turno único, da Redação 

final (.oferecida pela Comissão de Recta
cão em seu Parecer n.0 2, de 1975), do 
Projeto de Lei da Câmara n.0 114, de 
1974 (n.O 2. 307 - C/70, na Casa de ori
gem), que acrescenta alínea ao art. 514, 
caput, da Cons.ol!dação das Leis do Tra
balho, aprovada pelo Decreto-Lei n.o 
5.452, de to de maio de 1943. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 3, de 1975 (apresentado 

pela Comissão de Constituição e Justiça 
como conclusão de seu Parecer n.0 4, de 
1975), que suspende a execução do art. 
14 da Lei n.0 2 .145, de 24 de novembro 
de 1972 do antigo Estado da Guanabara, 
na parte que Incluiu os ~tens 19 e 22 do 
art. 3.0 do Decreto-Lei n.0 78, de 1969. 

5 

Discussão, em primeiro turno (apre
ciação preliminar da constitucionalidade, 
nos termos do art. 297 do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado 
n.0 79, de 1974, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta pará
grafo ao art. 115 da Lei n.0 1. 711, de 28 
de outubro de 1952, tendo 

PARECER, sob n.0 415, de 1974, da Co
missão: 

- de Constituição e J'ustlça, pela in
constitucionalidade. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 
minutos.) 



20.8 Sessão da 1.8 Sessão Legislativa da 8.8 Legislatura, 
em 3 de abril de 1975 

PRESID!NCIA DO SR. MAGALIIAES PINTO 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
Jo.sé Llndoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho - Renato Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque - Helvídio Nunes -
Mauro Benevides - Virgillo Távora 
- Wilson Gonçalves - Agenor Ma
ria - mnarte Mariz - Jessé Freire 
- Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Wllson Campos -
Lourival Baptista - Heitor Dias -
Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Amaral Peixoto - Vasconcelos Tor
res - Benjamim Farah - Nelson 
Carneiro - Itamar Franco - Ma
galhães Pinto - Orestes Quércia --: 
Lázaro Barboza - Italivio Coelho 
- Mendes Canale - Saldanha Der
zi -' Accioly Filho - Leite Chaves 
- Mattos Leão - Eveláslo Vieira -
Otalr Becker - Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa

recimento de 42 Srs. Senadores. Haven
do número regimental, declaro aberta a 
- ess1lo. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à lei
t.ura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 
Submetendo ao Senado a escolha de no

me indicado para cargo cujo provi
mento depende de sua prévia aquies
c"ncia: 

MENSAGEM 
N.0 67, de 1975 

(N.0 80175, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senad·o Federal: 

De conformidade com o art. 42 (Item 
III) da Constituição, tenho a honra de 

submeter à aprovação de Vossas Exce
lências a escolha, que desejo fazer, do 
Senhor Carlos Alfredo Bernardes, Mi
nistro de Primeira Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República 
das Filipinas, nos termos do art. 21 do 
Decreto n.O 71. 534, de 12 de dezembro 
de 1972. 

Os méritos do Embaixador Carlos Al
fredo Bernardes, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa ele
vada função, constam da anexa infor
mação do Ministério das Relações Ex
teriores. 

Brasília, em 2 de abril de 1975. 
Ernesto Geisel. 

"CURRICULUM-VITAE" DO 
EMBAIXADOR CARLOS 
ALFREDO BERNARDES 

Nascido no Rio de Janeiro, Guana
bara, 21 de abril de 1916. Bacharel em 
Direito pela Universidade do Rio de Ja
neiro. Diplomado pelo Instituto Rio
Branco, no Curso de Aperfeiçoamento 
de Diplomatas. 

- Cônsul de Terceira Classe, por con
curso, 1939. 

- Secretário da Comissão Nacional de 
C.odif!cação do Direi to Internacional, 
1940. 

- Aux!liar da III Reunião de Consul
tas dos Ministr-os de Estado das Repú
blicas Americanas, Quitandinha, 1942. 

- Vice-Cõnsul em Glascow, 1942 a 
1944. 

- Vice-Cônsul em Lisboa, 1944 a 1945. 

- Terceiro-Secretário da Embaixada 
em Lisboa, 1945. 

- Promovido a Segund·o-Secretárlo, 
por antigüidade, 1945. 

- Segundo-·E·ecretário· da Embaixada 
em Lisboa, 1945 a 1946. 

- Oficial d<J Gabinete do Ministro de 
Estado, 1946. 
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- Secretário da Delegação do Brasil 
· à Conferência da Paz, Paris, 1946. 

- Membro da Comissão de Recepção 
ao Presidente do Chile, 1947. 

- Secretário da Delegação do Brasil 
à .Conferência. Interameri·cana para a 
Manutenção da Paz e da Segurança no 
Continente, Rio de Janeiro, 1947. 

- A disposição do Instituto Brasileiro 
de Educação, Ciência e Cultura <IBECC), 
1947. 

- Secretário da IX Conferência In
ternacional Americana, Bogotá, 1948. 

- Segundo-Secretário da Embaixada 
em Paris, 1943 a 1951. 

- Oficial de Gabinete do Ministro de 
Estado, 1951. 

- Promovido a Primeiro-Secretário, 
por merecimento, 1951. 

- Prlmelroo~Secretário da Missão junto 
às Nações Unidas, 1952 a 1956. 

- Primeiro-Secretário da Embaixada 
em Washington, provisoriamente, 1952 
e 1953. 

- Conselheiro da Missão junto às Na
ções Unidas, 1956. 

- Promovido a Ministro de Segunda 
Classe, por merecimento, 1956. 

- Ministro-Conselheiro da Missão 
junto às Nações Unidas, 1956 a 1961. 

- Membro da Delegação do Brasil às 
VII, VIII, IX, XI, XIII, XVIII e XXII 
Sessões da Assembléia-Geral das Nações 
Unidas, Nova. Iorque, 1952, 1953, 1954, 
1956, 1958, 1963 e 1967 . 

- Delegado do Brasil na Conferência 
das .Nações Unidas para a Criação da 
Agência Internacional de Energia Atô
mlca CAIEAl, Nova Iorque 1956. 

- Delegado do Brasil às I, n e III As
sembléias-Gerais de Emergência das 
Nações Unidas, Nova Iorque, 1956 a 1958. 

- Presidente da Comissão Prepara
tória da AIEA, VIena, 1956 e 1957. 

- Delegado do Brasil às I, II e III 
Conferências Gerais da AIEA, VIena, 
1957, 1958 e 1959. 

- Representante do Brasil na Junta 
dos Governadores da AIEA, VIena, 1957 
e 1958. 

- Delegado do Brasil à I Reunião da 
Comissão Interamerlcana de Energia 
Nuclear, Washington, 1959. 

- Ministro-Conselheiro da Embaixada 
em Washington, 1959. 

- Encarregado de Negócios em Was
hington, 1959, 1960 e 1961. 

- Promovido a Ministro de Primeira 
Classe, por merecimento, 1961. 

- Secretário-Geral de Politica Exte
rior, 1961 a 1962. 

- Delegado do Brasil ao Comitê de 
Desarmamento, Genebra, 1962 . 

- Membro da Delegação do Brasil à 
Vm Reunião de Chanceleres Ameri
canos, Punta dei Este, 1962. 

- Membro da Missão Especial a Nova 
Iorque e Waslllngton, 1962 . 

- Delegado do Brasil à Reunião do 
Banco Interamerlcano do Desenvolvi
mento CBIDl, Buenos Aires, 1962. 

- Subsecretário de Estado, 1962 . 
- Membro da Comissão de Promo-

ções, 1962. 
- Secretário-Geral de Politica Exte

rior, 1963. 
- Membro da Missão Especial a Was

hington, 1963. 
- Chefe da Missão junto às Nações 

Unidas, 1963 a 1964. 
- Representante do Brasil junto ao 

Conselho de Segurallça da ONU, 1963. 

-' Delegado do Brasll à xxn Sessão 
da Assembléia-Geral da ONU, Nova 
Iorque, 1967. 

- Representante· Especial do Secre
tário-Geral da ONU em Chipre, 1964 a 
1967. 

- Presidente da. Comissão para Re
cuperação e Salvaguarda dos Textos His
tóricos e Diplomáticos do Ministério das 
Relações Exteriores, 1970 a 1975 . 

· - Coordenador do Grupo de Trabalho 
Encarregado do Projeto n.0 8 <Reorga
nização do Arquivo Histórico do Itama
rat!), 1971. 

Secretaria de Estado das Relações Ex
teriores, em 21 de março de 1975. -
Sergio de .Queiroz Duarte, Chefe da DI
'VIsiio do Pessoal. 

(A Comtsslio de Relaç/Ses E:r:teriores.) 
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MENSAGEM 
N,0 68, de 1975 

(N.• 82175, na orlt:cm) 

Excelentíssimos Senhores Membros do 
Senado Federal: 

Nos termos do art. 42, Item III, e § 3.0 

do art. 72 da Constituição, tenho a honra 
de submeter à consideração do Egrégio 
Senado Federal o nome do Doutor Ewald 
Slzenando Pinheiro para exercer ó cargo 
de Ministro do Tribunal de Contas da 
União, na vaga decorrente da aposenta
doria do M'lnlstro Wilson de Souza 
Aguiar. 

Os méritos do Senhor Ewald Slzenando 
Pinheiro, que me Induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada fun
ção, constam do anexo "Currlculum Vl
tae". 

Brasilia, em 3 de abril de 1975. -
Ernesto Geisel. 

(A Comissão de Relações ExteriOresJ 

"CURRIOULUM VITAE" DO SR. 
EW ALD SIZENANDO PINHEIRO 

I - Dados Pessoais 

Ewald Slzenando Pinheiro, nascido a 
23 de julho de 1917, em Natal, capital 
do Estado do Rio Grande do Norte. 

Z- Educação 
2 .1. Curso Primário em Natal, Rio 

Grande do Norte 

2.2. Curso Secundário - até o 3.o 
ano, no Colégio Pedro II, e o 4.o e 5.0 

anos no Ateneu Norte-Riograndense, 
ambos em Natal. 

2. 3 . Curso Superior - Bacharel em 
Ciências Juridlcas e SOciais. Iniciou o 
curso na Faculdade de Direito de Recife, 
Estado de Pernambuco e o concluiu na 
Faculdade de Direito de Niteról, Estado 
do Rio de Janeiro. Diploma registrado 
em 30 de dezembro de 1946, sob o n.0 

4.709 na D.E.S. do MEC. 

2. 4. Concursos: 
a.) para a carreira de "Escritutário" 

do Ministério da Fazenda, em 1935, em 
Natal, Rio Grande do Norte, sendo clas
sificado em 2.o lugar. 

b) de tít.ulos e provas para Auditor do 
Tribunal de Contas da União, em 1952, 
no qual se classificou em 1.0 lugar. Este 
concurso teve como examinadores os 

Ministros Ar! Franco, Temistocles Ca
valcanti, do Supremo Tribunal Federal, 
Iberê Gllson e os Professores Arnaldo de 
Medeiros e Sampaio de Lacerda, da en
tão Universidade do Brasil, versando o 
programa sobre Direito Constitucional, 
Administrativo, Civil, Comercial, Fi
nanças e Contab111dade Geral e Pública. 

3 - Funções Públicas Exercidas 
3 .1. Ingressou no Serviço Público Fe

deral em 1938, como auxiliar técnico da 
Contadoria Seccional junto à Delegacia 
Fiscal no Estado de Pernambuco. 

3.2. Nomeado, ainda em 1938, em 
virtude de Concurso, onde obteve o 2.0 

lugar, escriturário classe "E" do Minis
tério da Fazenda, lotado no Tribunal 
de Contas. 

3. 3. Promovido, em agosto de 1940 e 
em abril de 1943 por merecimento, res
pectivamente, às classes "F" e "C" da 
mesma carreira. 

3.4. Nomeado, em junho de 1946, pelo 
critério de merecim'!nto absoluto, para 
o cargo da classe "H" da carreira de Ofi
cial Instrutivo do Ministério da Fazenda, 
permanecendo lotado no Tribunal de 
Contas. 

3. 5. Promovido, por merecimento, em 
setembro de 1948, à classe "I" da aludida 
carreira. 

3.6. Nomeado, em 1949, para o cargo 
de Oficial Instrutlv·o da classe "K" do 
Quadro do Tribunal de Contas. 

3. 7. Promovido, em maio de 1950 e 
em abril de 1951, por merecimento, res
pectivamente, às classes "L" e "M" da 
mesma carreira. 

3.8. Nomeado, em 1953, Auditor do 
Tribunal de Contas da União, depois de 
haver prestado Concurso Público de ti
tulas e provas. 

3. 9. No Tribunal de Oontas, antes de 
ser nomeado Auditor, exerceu as seguin
tes Comissões: 

a) Secretário de Ministro Semanário, 
em 1939; 

b) Auxiliar de Gabinete da Presidên
cia, de 31 de dezembro de 1940 a outu
bro de 1948; 

c) Secretário da Presidência, durante 
o impedimento do titular, em 1941, 1942, 
1943, 1944, 1945, 1946 e 1949; 

d) Oficial de Gabinete da Presidência 
em 1946; 
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e) Secretário das Sessões, em 1946 e 
1947, nas férias do titular; 

f) Novamente Oficial de Gabinete da 
Presidência em janeiro de 1949 até abril 
de 1951; 

g) Secretário dos concursos para as 
carreiras de Oficial Instrutivo, .Escritu
rário, Dat!lógrafo e Arquivista do Tri
bunal de Contas (Portaria n.o 29, de 
19-1-1950); 

h) Diretor do Tribunal de Contas du
rante as férias do titular, em 1950, 1951 
e 1952; 
i) Designado para reunir os atos, deci

sões e instruções e atuallzá-los, para 
servirem à organização do Regimento 
Interno do Tribunal (Portaria n.0 34, de 
12-2-1951); 

j) Delegado do Tribunal de Contas 
junto ao Departamento de Imprensa Na
cional (Portaria n.o 62, de 23 de abril 
de 1951). 

3 .10. No exercício do cargo de Audi
tor, foi designado: 

a) Secretário-Adjunto do 3.o congres
so Internacional das Instituições de 
Controle das Finanças Públ!cas, reali
zado em maio de 1959, no Rio de Janei
ro, Estado do Rio de Janeiro; 

b) Membro da Comissão Especial, 
criada pelo Tribunal de Contas, em 1961, 
para apresentar sugestões à Comissão de 
Orçamento e Fiscalização Financeira da 
Câmara dos Deputados, para. a reforma 
da legislação sobre F!Bcal!zação Finan
ceira. 

3 .11. Ainda no cargo de Auditor, 
além das freqüentes convocações para 
completar o quorum do Tribunal, foi 
convocado para desempenhar as funções 
de Ministro, nos seguintes períodos: 

1954 - de 19 a 31 de janeiro e de 18 
de março a 23 de abril; 

1955 - de 31 de janeiro a 11 de mar
ço; 

1959 - Aviso n.0 1.239, de 24 de abril; 
1960 - de 16 de março a 2 de maio, 

com a finalidade especifica de dar Pa
recer Prévio sobre as Contas do Presi
dente da Repúbl!ca, a serem submetidas 
PO julgamento do Congresso Nacional, 
de acordo com o art. 77, § 4.0 , da Cons
tituição de 1946; 

1962 - de 4 de maio a 8 de julho e de 
24 de setembro a 12 de novembro; 

1963 - de 20 de março a 29 de abril; 
1964- de 7 de maio a 18 de outubro; 
1966 - de 9 de maio a 31 de dezem-

bro; 
1967 - de 2 de outubro a 1.o de de

zembro; 

1968 - de 5 de fevereiro a 12 de de
zembro; 

1969 - de 6 de maio a 31 de dezem
bro; 

1970 - de 1.0 a 15 de janeiro; de 14 
de abril a 13 de junho e de 26 de agosto 
a 3 de dezembro; 

1971- de 18 de janeiro a 10 de maio, 
1.0 de junho a 30 de julho, 2 de setem
bro a 5 de outubro e de 1.0 de novembro 
a 2 de dezembro; 

1972 - de 25 de janeiro a 31 de de
zembro; 

1973 - de 1.0 de janeiro a 3 de setem
bro e de 16 de outubro a 31 de dezembro, 
tendo dado Parecer Prévio sobre as con
tas do Governo, a serem prestadas ao 
Congresso Nacional; 

1974 - de 1.0 de janeiro a 7 de abril 
e de 9 de maio a 15 de outubro; 

1975 - de 16 de janeiro até a presente 
data. 

3.12. No exercício do cargo de Mi
nistro: 

a) foi designado, em sessão de 4 de 
outubro de 1967, para. integrar a. Comis
são' de Regimento do Tribunal de Con
tas; 

b) participou, como Membro da. Dele
gação do Tribunal de Contas da União, 
do VI Congresso dos Tribunais de Contas 
do Brasil real!zado em 1970 em Brasil!a; 

c) parj;icipou, como Membro da De!e
gação do Tribunal de Contas da Uniao, 
do Congresso dos Tribunais de Contas do 
Brasil, real!zado em 1972 na cidade de 
São Paulo, em comemoração do Sesqui'" 
centenário da Independência do Bras!l. 

d) participou, como Membro da. De
legação do Tribunal de Contas da. União, 
do VII Congresso dos Tribunais de Con
tas do Brasil, reallzado em outubro de 
!973, em Belém, no Pará, tendo apre
sentado à 1.8 Comissão uma monogra
fia sob o titulo "0 Controle Financeiro 
da Administração Indireta". 
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4 - Atlvldades Didáticas 
4 .1. de 1948 a 1960, professor do 2.o e 

3.0 anos de Prática Juridica Geral e Co
mercial (Direito Constitucional e Direito 
Civll e Comercial) da Escola Técnica de 
Comércio do Sindicato dos Contab1llstas 
do Rio de Janeiro. Tem registro definiti
vo dessa disciplina na Diretoria do En
sino Comercial do Ministério da Educa
ção ·e Cultura, sob n.0 1.519. Afastou-se 
da escola, em dezembro de 1960, quando 
passou a residir em Brasilla. 

4.2. Além de professor, exerceu a vi
ce-direção da aludida escola, de agosto 
de 1950 a agosto de 1951, quando foi de
signado seu Diretor, cargo que exerceu 
até março de 1954, quando solicitou exo
neração. 

4.3. Novamente designado· Vice-Di
retor da escola, em setembro de 1955, e 
Diretor, em março de 1956. Em dezembro 
de 1959, solicitou exoneração. 

4.4. Professor de "Noções Funda
mentais de Direito" e da "Fiscalização 
da Execução Orçamentária", no Curso 
de Treinamento e Aperfeiçoamento do 
Pessoal, instituído pelo Tribunal de Con
tas, em 1959. 

4. 5. Examinador de "Noções Gerais 
de Direito", no concurso para a carreira 
de Datllógrafo do Tribunal de Contas, 
em 1959. 

4.6. Examinador no concurso para 
Oficial Instrutivo do Tribunal de Contas 
do Distrito Federal, realizado em 1963. 

4. 7. Examinador das provas de Di
reito nos concursos para Técnico de 
Controle Externo e Auxiliar de Controle 
Externo do Tribunal de Contas, realiza
dos em 1972. 

Magistério Superior 

4.8. Admitido como Auxiliar de 
Curso, TPIO, da Universidade de Bra
sília, a partir de 1.o de janeiro de 1966, 
sendo responsável pela cadeira de Di
reito Comercial I e II. 

4.9. Em agosto de 1966, o seu con
trato foi renovado na categoria de Pro
fessor Adjunto IV, TP 20, continuando 
responsável pela cadeira de Direito Co
mercial I e IL 

4.10. Em 28 de setembro de 1969, pas
sou à categoria de Professor Colaborador 
TP 20. 

4.11. Em 1.0 de janeiro de 1970, pas
sou à categoria de Professor Colabora
dor, nivel 1-B, continuando a lecionar 

na área de Direito comercial (Direito 
Comercial I, Direito Comercial II e Ju
risprudência do Direito Comercial). 

4.12. Registrado como Professor Uni
versitário, sob n.o 1.149, no Minl~tério 
do Trabalho. 
5- Cursos 
Freqüentou os seguintes cursos, sendo 

portador dos respectivos certificados: 
5.1. Curso de extensão universitária 

sobre o Supremo Tribunal Federal, mi
nistrado, em 1966, na Universidade de 
Brasília. 

5. 2. Curso de extensão cultural, em 
nível de pós-graduação, sobre a Consti
tuição do Brasil, de 24 de janeiro de 
1967, ministrado, em 1967, na Universi
dade de Brasília. 

5.3. Curso de Inglês da Casa Thomas 
Jefferson. 

6 - Trabalhos Publicados e Confe
rências 

6.1. "O Controle Financeiro pelo Tri
bunal de Contas", Departamento Admi
nistrativo do Serviço Público, 1958. 

6.2. "Parecer Prévio sobre as Contas 
do Presidente da República", Departa
mento de Imprensa Nacional, 1961. 

6.3. "Direito Comercial", trabalho 
em que é traçada uma visão panorâmica 
de Direito Comercial Brasileiro, em seus 
diferentes setores, com remissão à le
gislação pretérita e à em vigor. Publl
cado em "Noticia do Direito Braslleiro" 
ediçãio da Universidade de Brasilla, 1970: 
pág. 185 a 204. 

6.4. "A Constituição e o Direito Co
mercial", trabalho em que se traça a 
evolução, desde a Constituição de 1891 
até à Emenda Constitucional n.o 1, de 
1969, a evolução dos dispositivos cons
titucionais atinentes, direta ou indire
tamente, ao Direito Comercial. Publi
cado em "Notícia do Direito Brasileiro, 
editada pela Universidade de Brasília, 
1971, pág. 319 a 330. 

6. 5. Conferência, seguida de debates, 
proferida em outubro de 1973, na Junta 
de Recursos Fiscais da Secretaria de Fi
nanças do Distrito Federal, sob o titulo 
"O Comércio, o Direito Comercial e o 
Direito Tributário". 

"' - Jornalismo 
Em 1948, Redator do "Diário de Noti

cias", empresa jornalistlca do Rio de Ja
neiro, Estado do Rlo de Janeiro, sendo 
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registrado como jornalista profissional 
no órgão próprio do Ministério do Tra
balho. 
8- Elogios 
8.1. Do Ministro Ruben Rosa, ao dei

xar a Presidência do Tribunal de Con
tas, em 1946, pelos "excelentes serviços 
prestados no desempenho de suas fun
cões ·em que se houve com competência, 
érttérlo, Inteligência e urbanidade, dig
nos de exemplo" (Portaria n.0 20, de 
25-1-1946). 

8.2. Do Ministro Bernardino José de 
Souza, ao afastar-se, em 1947, da Pre
sidência do mesmo Tribunal, "pelos au
xílios que deu, e dos louvores pela sua 
capacidade, pela sua Inteligência, pela 
sua lndesmereclda lealdade:' (Portaria. 
n.o 144, de 3-12-1947). 

8.3. Do Plenârio do Tribunal de Con
tas na Sessão Extraordlnâria de 27 de 
abril de 1960 - "Aberta a Sessão, o Sr. 
Presidente deu a 'palavra ao Sr. Mlnis
tr.o Ewald Pinheiro, relator das contas 
do Governo, referentes ao exercício de 
1959 procedendo s. Ex.a à leitura do pa
rece~ que havia elaborado, cujo inteiro 
teor faz parte Integrante da presente 
ata". 

Submetida a matéria. a julgamento, 
todos os Srs. Ministros pl'Oferlram voto 
no sentido da aprovação do parecer ela
borado, exaltando, na ocasião, a perso
nalidade e o elevado valor do Sr. MI
nistro Ewald Pinheiro. O Sr. Ministro 
J<Jaquim Coutinho, Presidente, solida
rizou-se com as homenagens prestadas 
ao Sr. Relator, pelos relevantes serviços. 

8.4. Do Ministro Etelvlno Llns, Pre
sidente do Tribunal de Contas em 1965, 
agradecendo em virtude de convocação 
para as fun'ções de Ministro, "Os rele
vantes serviços prestados no periodo, 
enaltecendo o brilho da atuação que se 
acrescenta. à honrosa e proficua carreira 
de V. Ex. a neste Tribunal" (Aviso n.0 371, 
de 18-10-1965). 

8. 5. Do Ministro Antônio de Freitas 
Cavalcantl, Presidente do Tribunal de 
Contas em 1967, agradecendo, em vir
tude de convocações para. as funções de 
Minl.stro, "a eficiente colaboração pres
tada aos trabalhos da corte, durante o 
período da referida convocação" (Aviso 
n.o 23, de 5-1-1967). 

Brasilla, em 18 de março de 1975. -
Ewald S. Pinheiro. 

(A Comissão de Fin.a.w;as.) 

PARECERES 
PARECER 

N.o 8, de 19'75 
da C()missão de Constituição e 

Justiça, sobre o Ofício "S" n.0 6, de 
19'75 (n.0 3/P/MC, de 2'7-2-'75, na 
origem) do Senhor Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, encami
nhando ao Senado Federal cópias 
das notas taqulgrâfieas e do aeór
dão proferido pelo Supremo Tribu
nal Federal nos autos do Reeurso 
Extraordlnârio n.o '78.656 do Estado 
de Santa Catarina, o qual declarou 
a inconstitucionalidade do art. 16, 
inciso II, § 1. 0 , do Decreto n. 0 683, 
de 3-9-'71, daquele Estado. 

Relator: Sr. Henrique de La Roeque 
O Presidente do Supremo Tribunal Fe

deral remete ao Senado da República có
pias das notas taquigrâficas e do acór
dão proferido por aquela COrte Suprema 
(juando declarou, nos autos do Recurso 
Extraordinârio n.0 78.656, do Estado de 
Santa Catarina, a inconstitucionalidade 
do art. 16, Inciso II, I 1.0 , do Decreto 
n.O 683, de 3-9-71. 

Acrescenta mais S. Ex.a que a decisão 
publicada no Diário de Justiça, de 27. 
de .setembro de 1974, transitou em jul
gado. 

A comunicação visa ao preceito cons
titucional, consubstanciado no art. 42, 
VII, da. Constituição do Brasil. 

Sustentaram os recorrentes que tinham 
direito ao pagamento do ICM com base 
na aliquota de 14,5% nas operações in
ter~taduals, enquanto o Estado os es
tima em 16,5%, fazendo distinções que 
a Constituição repele (art. 23, § 5,0 ), 

Para fazê-lo, Invocava o Estado o art. 
16, § 1.0 , inciso II, do Decreto Estadual 
n.0 683, de 3-9-71, e bem assim o art. 2.0 , 

inciso II, da Resolução n.O 63, de 13-8-70, 
do Senado Federal. 

O art. ·16 reza: "O imposto sobre ope
rações rela. tivas à circulação de merca
dorias será calculado mediante a apU
c,a.ção das aliquotas de 16,5% (dezessels 
e cinco por cento) nas operações Inter
nas e de 14,5% nas interestaduals e de 
exportação para o exterior. 

§ 1.o Consideram-se operações lnter-
nas: 
I- .. o •••• o.'. o ••••••••• I •••••••••• o 

II - Aquelas em que o estabelecimen
to destinatário, embora situado noutro 
Estado, não seja contribuinte do impos-
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to sobre operações relativas a circula
ção de mercadorias, ou, sendo contribuin
te, tenha adquirido a mercadoria para 
uso e consumo próprio." 

Ante o que preceitua o art. 42, VII, cabe 
ao Senado declarar. a lnconst!tuc!onall
dade do .art. 16, Inciso II, § 1.0 , ·a.o De
creto n.0 683, de 3-9-71, de Santa Cata
rina, de vez que a mesma foi proclamada 
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, 
com trânsito em julgado, pelo que apre
sentamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o 6, DE 1975 

Suspende, por inconstitucionali
dade, a execução do art. 16, inciso n, 
li L 0 , do Decreto-lei n.0 683, de 3-9-71, 
do Estado de Santa Catarina. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único - Fica suspensa a exe

cução do art. 16, inciso II, § 1.0, do De
crato-Lei n.o 61.:13, de 3-~-71. do Estado de 
Santa Catarina, declarado Inconstitucio
nal pelo Supremo Tribunal Federal. 

Sala das Comissões, em 2 de abril de 
1975. - Accioly Filho, Presidente - Hen
rique de La Rocque, Relator - Nelson 
Carneiro - Heitor Dias - Dirceu Car
doso - Italívio Coelho - Helvídio Nu
nes - José Lindoso - Leite Chaves. 

PARECER 
N.0 9, de 1975 

da ComJssão de Economia, sobre 
a Mensagem n,o 48, de 1975 (n.o .. 
28/75- na origem), do Senhor Pre
sidente da República, submetendo ao 
exame do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizado o 
Governo do Estado de Minas Gerais 
a elevar para Cr$ 2.040.200.000,00 
(dois bilhões, quarenta. milhões e 
duzentos mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada. 

Relator: Sr. Renato Franco 

O Senhor Presidente, de acordo com 
o que dispõe o art. 42, item IV, da Cons
tituição, atendendo à Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda (EM n.0 42, de 1975) submete ao 
exame do Senado Federal proposta no 
sentido de que "seja autorizado o Go
verno do Estado de Minas Gerais a ele
var, par.a Cr$ 2.040.200,00 (dois bilhões, 
quarenta milhões, duzentos mil cruzei-

rosl o montante de sua divida interna. 
consolidada, a fim de regularizar o seu 
limite de endividamento, permitindo a 
colocação de Cr$ 560.000.000,00 (quinhen
tos e sessenta milhões de cruzeiros) em 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Es
tadual". 
2. Esclarece o Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda que, "pela Resolução 
n.0 5, do dia 9 de abril de 1974, o Senado 
Federal autorizou o Estado de Minas Ge
rais a elevar o montante de sua. Divida 
Fundada Interna em Cr$ 500.000,000,00 
(quinhentos milhões de cruzeiros), me
dl.ante a colocação de Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Estadual, objet!
vando carrear os recursos necessários ao 
atendimento de programas de investi
mentos nas áreas de saúde, saneamento, 
agricultura, abastecimento, fomento in
dustrial e de energia. elétrica.. 

Com essa dilação, o limite de endivi
damento do Estado de Minas Gerais, que 
em 29-10-68 - data da publicação da 
Resolução n.0 58, de 23-10-68, do Senado 
Federal - era de Cr$ 981.900.000,00 (no
vecentos e oitenta e um milhões e nove
centos mil cruzeiros) passou a ser de 
Cr$ 1.481.900.000,00 (um bilhão, quatro
centos e oitenta e um milhões, novecen
tos mil cruzeiros) . 
3. O mesmo documento informa "que, 
na época em que o Estado solicitou o re
ferido .aumento de Cr$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de cruzeiros) isto 
é, em fevereiro de 1974, o montante de 
seus compromissos inscritos da Divida 
Fundada Interna já havia atingido. o 
valor de Cr$ 1.203.100.000,00 {um bilhão, 
duzentos e três milhões e cem mil cru
zeiros, ultrapassando, assim, em Cr$ ... 
221.200.000,00 (duzentos e vinte e um 
milhões e duzentos m!l cruzeiros o teto 
que lhe havia sido fixado anteriormente 
e que não foi regularizado pela mencio
nada Resolução n.o 5, pois os recursos 
por ela. autorizados teriam destinação es
pecifica.. 

Por outro lado, a Dívida Interna Fun
dada do Estado em questão é const!tuida, 
em sua quase totalidade, de itens sujei
tos à correção monetária, cujo valor atin
giu, até novembro de 1974, a elevada ci
fra. de Or$ 431.600.000,00 {quatrocentos 
e trinta e um milhões e seiscentos m!l 
cruzeiros), refletindo, conseqüentemente, 
no aumento do saldo da divl!'la. 

Em decorrência desses fatos, antes 
mesmo que o Estado colocasse, integral
mente, os Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos 
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milhões de cruzeiros) em titulas da dí
vida pública que lhe foram autorizados 
pela Resolução n.o 5, do Senado Federal, 
o novo limite de Cr$ 1.481.900.000,00 (um 
bilhão, quatrocentos e oitenta e um mi
lhões, novecentos mil cruzeiros) já havia 
sido excedido em cerca de Cr$ ....... . 
542.800.000,00 (quinhentos e quarenta e 
dois m!lhões e oitocentos mil cruzeiros). 
4. Manifestando-se sobre o assunto, o 
Conselho Monetário Nacional, em ses
são de 8-1-75, recomendou a adoção das 
providências necessárias ao levantamen
to da proibição estabelecida no art. 1.0 
da Resolução n.o 58, de 23-10-68, revi
gorada pelas de n.os 79, 52 e 35, respec
tivamente de 21-10-70, 3-11-72, e 29-10-74, 
todas do Senado Federal. 
5. A Resolução n.0 58, de 1968, em seu 
art. 1.0 dispõe sobre a proibição de emis
são de títulos de qualquer natureza, pelos 
Estados e Municípios, e prevê as hipóte
ses em que essa proibição pode ser le
vantada, bem como o processo a ser ado
tado, qual seja o de submeter o pedido 
ao Comelho Monetário Nacional, acom
panhado de cabal e minuciosa funda
mentação técnic.a. Aprovado, será a ma
téria encaminhada ao Senhor Presidente 
da República. por intermédio do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda. Por fim, 
deverá .ser submetida ao exame do Se
nado Federal, nos termos do § 2.0 do 
art. 1.0 da Resolução n.0 58 de 1968, e 
do art. 42, item VI, da ConStituição. 

6. Ante o exposto, cumpridas que fo
ram as exigências processuais e técnicas 
que tratam do assunto e nada havendo 
no âmbito desta Comissão que possa ser 
oposto à solicitação contida na presente 
Mensagem, opinamos pela sua aprovação, 
nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o 7, DE 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resolucões n.os 58, de 1968, 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, para 
permitir que o Governo do Estado 
de Minas Gerais aumente para Cr$ 
2.040.200.000,00 (dois bilhões, qua
renta milhões e duzentos mil cruzei
ros) o montante de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o -lll suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.os 79, de 
1970, 52, de 1972, e 35, de 1974, todas do 
Senado Federal, para permitir que o Go-

verno do Estado de Minas Gerais eleve 
para Cr$ 2.040.200.000,00 (dois bilhões, 
quarenta milhões e duzentos mil cru
zeiros) o montante de sua dívida conso
lidada, mediante co1ocaçã.o de Cr$ ... 
560.000.0GO,OO (quinhentos e sesenta mi
lhões de cruzeiros) em Obrigações Rea
justáveis do Tesouro Estadual. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 20 de março 
de 1975. - Milton Cabral, Presidente -
Renato Franco, Relator- Agenor Maria 
- Orestes Quércia - Arnon de Melo -
Benedito Ferreira - Vasconeelos Torres 
- Jarbas Passarinho - Franco Montoro 
- Ruy Santos - Raberto Saturnino. 

PARECER 
N.0 10, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Resolução 
n,o 7, de 1975, da Comissão de Eco
noonia, que "suspende a proibição 
contida nas Resoluções n.0s 58, de 
1968, 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, ·de 
1974, para permitir que o Governo do 
Estado de Minas Gerais, aumente 
para Cr$ 2.040.200.000,00 (dois bi
lhões e duzentos mil cruzeiros), o 
montante de sua dívida. consolida
da". 

Relator: Sr. Gustavo Capanema 
O Projeto de Resolução apresentado 

pela Oomlssão de Economia suspende 
( art. 1.0) "a proibiçã·o constante do art. 
1.0 da Resolução n.o 58, de 1968, revigo
rada!pelas de n.~a 79, de 1970, 52, de 1972, 
e 35, de 1974, todas do Senado Federal, 
para permitir que o Governo do Estado 
de Minas Gerais eleve para Cr$ . . . . ... 
2.040.2oo:ooo,oo (dois bilhões e quarenta 
milhões e duzentos mil cruzeiros) o mon
tante de sua dívida consolidada, median
te a colocação de Cr$ 560.000.000,00 
(qülnhentos e sessenta milhões de cru
zeiros) em Obrigações Reajustáveis do 
Tes·ouro Estadual". 
2. A matéria tem origem na Mensagem 
n.o 28, de 1975, do Senhor Presidente da 
República, submetendo ao exame desta 
Casa proposta do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, na forma da Expo
sição de Motivos n.0 42, de 1975. 
3. Necessário se faz, contudo, o levan
tamentl> da proibição estabelecida na 
Resolução n.o 58, de 1968, prorrogada 
pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 
35, de 1974, todas do Senado Federal. 
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4. A vista do que preceitua o § 1.o do 
art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968, e 
atendidas que foram as determinações 
c-onstitucionais (art. 42, Item VI) e regi
mentais (art. 106, Item II), opinamos no 
sentido da normal ~ramitação .do proje
to, por ser ele jurídico e constitucional. 

Sala das Comissões, em 2 de, abril de 
1075. - Accioly Filho, Presidente - Gus
tavo Capa.nema, Relator - Helvídio Nu
nes - Henrique de La. Rocque - Italivio 
Coelho- Dirceu Cardoso- Nelson Car
neiro - Leite Chaves - Heitor Dias. 

PARECER 
N.0 11, de 1975 

da ComissiW de Economia, sobre a 
Mensagem n.0 49, de 1975 (n.0 29, de 
1975, na origem) do Senhor Pre
sidente da República, submetendo ao 
exame do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, para que seja autorizado o 
Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul a elevar em Cr$ 150.000.000,00 
(cento e cinqüenta milhões de cru
zeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Relator: Sr. Vasconcelos Torres 
O Senhor Presidente da República, nos 

termos do art. 42, Item VI, da Consti
tuição, encaminha ao exame do Senado 
Federal propcsta do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda, no sentido de que 
"seja autorizado o Governo do Estad·::J do 
Rio Grande do Sul a elevar em Cr$ 
150.000.000.000,00 (cento e clnqüenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada". 
2. A Exposição de Motivos n.0 43, de 
1975, do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, informa que, no curso do exer
cício de 1972, foi o Estado do Rio Grande 
do Sul autorizado a elevar, por duas ve
zes, o volume de seus títulos em circula-
ção, totalizando o valor de Cr$ ....... . 
130.000.000,00 (cento e trinta milhões de 
cruzeiros), e, já em 1974, foi-lhe conce
dida uma terceira dilação, fixando em 
Cr$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cin
qüenta milhões de cruzeiros) o teta de 
sua divida moblllária interna, que, em 
29-10-68, data da publicação da Resolu
ção n.0 58, de 23-10-68, do Senad·o Fe
deral, era de Cr$ 186. 200. 000,00 (cento e 
oitenta e seis milhões e duzentos mil 
cruzeiros). 

Não obstante as d!lações que lhe foram 
autorizadas, esclarece o Governo do Rio 
Grande do Sul que o limite estabelecido 

pelo Senado Federal não condiz com a 
potenclal!dade nem com as necessidades 
do Estado, uma vez que, no ano de 1968, 
o limite vigorante - Cr$ 186.200.000,00 
<cento e oitenta e seis milhões e duzen
tos mil cruzeiros) - correspondia a 
28,1% da receita tributária, enquanto a 
atual llmitação - Cr$ 450.000.000,00 
(quatrocentos e clnqüenta milhões de 
cruzeir·os) - equivale a 14,1% da receita 
prevista para o exercício de 1974. 
3. o Conselho Monetário Nacional, em 
Sessão de 8-1-75, recomendou a adoção 
das providências necessárias ao levanta
mento da proibição estabelecida no art. 
1.0 da Resolução n.O 58, de 23-10-68, re
vigorada pelas de n.os 79, 52 e 35 res
pectivamente de 21-10-70, 3-11-72, e 
20-10-74, todas do Senado Federal. 
4. Para o caso, foi observada a seguinte 
tramitação: 

a) apresentada fundamentação técni
ca cabal ao Conselho Monetário Nacio
nal; 

b) aprovado o pedido e encaminhado 
à apreciação do Senhor Presidente da 
República, por Intermédio do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda; e 

c) submetido o pedido à deliberação do 
Senado Federal, nos termos do art. 42, 
Item VI, da Constituição. 
5. Ante o exposto, cumpridas que fo
ram todas as exigências regimentais, le
gais e constitucionais que tratam do as
sunto e nada havendo no âmbito desta 
Comissão que possa ser oposto à solici
tação constante da Mensagem do Senhor 
Presidente da Repúbllca, opinamos no 
sentido de que seja levantada a proibi
ção constante do art. 1.0 da Resolução 
n.o 58, de 1968, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o 8, de 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.0 s 58, de 1968, '79, de 
1970, 52, de 19'72, e 35, de 19'74, para 
permitir que o Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul eileve em (),r$ 
150.000.000,00 (cento e cinqüenta 
milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.0& 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Senado 
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Federal, para permitir que o G<>vemo do 
Estado do Rio Grande do Sul eleve em 
Cr$ 150.000.000,00 (cento e cinqüenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada mediante a emissão 
de Letra se Obrigações do Tesouro Esta
dual. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 20 de março de 
1975. - Milton Cabral, Presidente -
Vasconcelos Torres, Relator - Renato 
Franco - Agenor Maria - Orestes Quér
cia - Amon de Mello - Benedito Fer
reira - Jarbas Passarinho - Franco 
Montoro - Ruy Santos - Roberto Sa
turnino. 

PARECER 
N.o 12, de 19'75 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Resolução 
n.0 8, de 1975, da Comissão de Eco
nomia que "suspende a proibiçãG 
oontida nas Resolução n.0 s 58, de 
1968, 79, de 19'70, 52, de 1972, e 35, de 
19'74, para permitir que o Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul eleve 
em Cr$ 150.000.000,00 (cento e cin
qiienta milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada". 

Relator: Sr. Heitor Dias 
Pelo Projeto de Resolução da comissão 

de Economia, fica suspensa (art. 1.0) "a 
probição constante do art. 1.0 da Resolu
ção n.o 58, de 1968, revigorada pelas de 
n.os 79 de 1970, 52, de 1972 e 35, de 1974, 
todas do Senado Federal, para permitir 
que o Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul ele em Cr$ 150.000.000,00 (cen
to e cinqüenta milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada me
diante a emissão de Letras e Obrigações 
do Tesouro Estadual. 

2. A matéria tem sua origem na Men
sagem n.o 29, de 1975, do Senhor Pre
sidente da República, submetendo ao 
exame desta casa proposta do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, na for
ma da Exposição de Motivos n.0 43, de 
1975. 

3. A Resolução n. o 58, de 1968, revigo
rada pelas de n.os 79, de 1970, e 52 de 
1972, que proíbem, pelo prazo de dois 
anos, a emissão e o lançamento de Obri
gações, de qualquer natureza, dos Esta
dos e Munlciplos, prevê, nos § § 1.0 e 2.0 

do art. 1.0 , o levantamento temporário 
da referida proibição, "quando se tratar 

de titulas especificamente vinculados a 
financiamentos de obras ou serviços re
produtivos, em que o respectivo encargo 
de juros e amortização possa ser aten
dido pela renda dos referidos serviços e 
obras, ou, ainda, em casos de excepcional 
necessidade e urgência, e apresentada, 
em qualquer hipótese, cabal e minuciosa 
fundamentação". Em qualquer caso, deve 
ser seguida a seguinte tramitação: 

a) apresentada fundamentação técni
ca cabal ao Conselho Monetário Nacio
nal; 

b) aprovado o pedido, encaminhado à 
apreciação do Senhor Presidente da Re
pública, por intermédio do Senhor Mi
nistro da Fazenda; 

c) o Senhor Presidente da República 
submete o pedido à deliberação do Se
nado Federal. 
4. Ante o exposto, atendidas que foram 
as exigências constituciona!.s <art. 42, 
item VI) e as constantes do art. 106, item 
II, do Regimento Interno, esta Comissão 
nada tem que opor à tramitação normal 
do Projeto de Resolução sob nossa apre
ciação, vez que constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, em 2 de abril de 
I:J75. - Accioly, Presidente - Heitor 
Dias, Relator- Nelson Carneiro- Leite 
Chaves - Dirceu Cardoso - Henrique 
de La Rocque - Italívio Coelho - Hel
vidio Nunes - José Lindoso. 

PARECER 
N.o 13, de 19'7 5 

da Comissão de Economia, sobre 
á Mensagem n.0 50, de 1975 (n.0 39, 
de 1975 - na oriJ::em), do Senhor 
Presidente da Republica, submeten
do ao exame do Senado Federal pro
posta do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda, para que seja autoriza
da a Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara do Sul (RS) a fixar em Cr$ 
600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), 
o montante de sua dívida conson
dada. 

Relator: Sr. Orestes Quércia 
Pela Mensagem n.0 50, de 1975 (n.0 

39/75 na origem), e nos termos do art. 
42 item VI da Constitu1ção, o Senhor 
Presidente da República propõe ao se
nado Federal, "seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Santa Bárbara do 
Sul (RS) a fixar em Cr$ 600.000,00 (seis
ce:::ttos mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada, a fim de poder con-
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tratar empréstimo junto à Caixa Eco
nómica Estadual do Rio Grande do Sul, 
de ~gual valor, destinado à construção 
de um Centro Administrativo naquela 
municipalidade. 
2. A Mensagem Presidencial' atende à 
Exposição de Motivos do Senhor Minis
tro de Estado da Fazenda (EM n.0 44175) 
que diz: 

"A operação, no montante de Cr$ 
GLO. OUO,OO, seria realizada nas se
guintes condições: prazo de 60 me
ses, juros de 12% ao ano, correção 
monetária semelhante à das ORTNs 
e amortização e prestações mensais." 

E prossegue: 
"Estimado em Cr$' 1.000.000,00, dos 
quais Cr$ 400. 000,00 serão cobertos 
com recursos orçamentários, o Cen
tro Administrativo que a Prefeitura 
em questão pretende construir será 
integrado por três prédios, que abri
garão os órgãos e departamentos dos 
Poderes Executivo e Legislativo e, 
ainda, um Forum e demais depen
dências necessárias ao funcionamen
to de uma Comarca da Justiça de 
Primeira Instância. Fundamentando 
o pedido, o Chefe do Executivo lo
cal esclarece que a instalação do 
Centro Administrativo se tornou im
periosa, uma vez que, em razão do 
acentuado progresso que o Municí
pio vem experimentando nos últimos 
anos, situando-se entre os dnco 
maiores produtores de trigo e soja 
do País, os serviços públicos locais 
carecem de melhorias para que pos
sam acompanhar aquele ritmo de 
desenvolvimento." 

3. Esclarece o Chefe do Executivo da 
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara 
do Sul que o Orçamento Municipal para 
o ano em curs,o prevê uma receita global 
de Cr$ 2.854.926,00, (dois milhões, oito
centos e cinqüenta e quatro mil, nove
centos e vinte e seis cruzeiros), dos quais, 
cerca de 23% se destinam a investimen
tos. 
4. O Conselho Monetário Nacional, em 
sessão de 8-1-75, recomendou a adoção 
de providências para o levantamento da 
proibição estabelecida no art. 1.0 da Re
solução n.0 58, de 1968, revigorada pelas 
de n.0 • 79, 52 e 35, respect'ivamente de 
21-10-70, 3-11-72, e 29-10-74, todas do 
Senado Federal. 
5. A Resolução n.o 58, de 1968, em seu 
art. 1,0, dispõe sobre a proibição de emis-

são de tltulos de qualquer natureza pe
los Estados e Municípios e prevê as hi
póteses em que essa proibição pode ser 
levantada, bem como o processo a ser 
adotado, qual seja o de submeter o pe
dido ao Conselho Monetário Nacional, 
acompanhado de cabal e minuciosa fun
damentação técnica. Aprovado, será a 
matéria encaminhada ao Senhor Presi
dente da República, por ~ntermédio do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 
Por fim, deverá ser submetida ao exame 
do Senado Federal, nos termos do § 2.o 
do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 1968, 
e do art. 42, Item VI, da Constituição. 

Ante o exposto, cumpridas que foram 
as exigências processuais e técnicas que 
tratam do assunto e nada havendo no 
âmbito desta Comissão que possa ser 
oposto à solicitação contida na presente 
~ensagem, opinamos pela sua aprova
çao, nos termos do segu~nte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 9, de 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.0s 58, de 1968, '79, de 
1970, 52, de 1972, e 35 de 19'74, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Santa Bárbara do Sul (RS) fixe, 
em Cr$ 600. 000,00 (seiscentos mil 
cruzeiros), o montante d'e sua divida 
consolidada, 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - É suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.0 58, de 
1968, revigorada pelas de n.0s 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Se
nado Federal, para permitir que a Pre
fe'itura Municipal de Santa Bárbara do 
Sul, Estado do R!o Grande do Sul, fixe, 
em Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cru
zeil'os), o montante de sua dívida con
solidada, mediante uma operação de em
pr~stimo de igual valor, com a Caixa 
Económica Estadual do Rio Grande do 
Sul, cujo recurso será destinado à cons
trução de um Centro Administrativo na
quele Município. 

Art. z.o - Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 20 de março 
de 1975. - Milton Cabral, Presidente -
Orestes Quércia, Relator - Agenor Ma
ria - Amon de Mello - Renato Fran
co - Roberto Saturnino - Benedito Fer
reira - Jarbas Passarinho - Franco 
Montoro - Ruy Santos - Vasconcelos 
Torres. 
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PARECER 
N.o 14, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Resolução 
n.0 9, de 1975, da Comissão de Eco
nomia, que "suspende a proibição 
constante do art. 1.0 da Resolução 
n. 0 58, de 1968, revigorada pelas de 
n,0s 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal, para 
permitir que a Prefeitura Municipal 
de Santa Bárbara do Sul, Estado do 
Rio Grande do Sul, fixe, em Cr$ 
600. 000,00 (seiscentos mil cruzeiros), 
o montante de sua dívida consolida
da". 

Relator: Sr. Belvídio Nunes 

O Projeto de Resolução, apresentado 
pela Comissão de Economia, suspende 
(art. 1.0 ) "a proibição constante do art. 
1. 0 da Resolução n. 0 58, de 1968, revigo
rada pelas de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, 
e 35, de 1974, todas do Senado Federal, 
para permitir que a Prefeitura Munici
pal de Santa Bárbara do Sul, Estado do 
mo Grande do Sul, fixe, em Cr$ 600.000,00 
(seiscentos mil cruzeir·os), o montante de 
sua dívida consolidada, mediante uma 
operação de empréstimo de igual valor, 
com a Caixa Económica Estadual do Rio 
Grande do Sul, cujo recurso será desti
nado à construção de um Centro Admi
nistrativo naqueJe Município". 

2. Anexo ao processado, encontra-se a 
Exposição de Motivos n.0 44, de 1975, do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
informando detalhes da operação, "no 
montante de Cr$ 600.000,00, que seria 
realizada nas seguintes condições: prazo 
de 60 meses, juros de 12% ao ano, cor
rec;ão monetária semelhante à das 
ORTNs e amortização e prestações men
sais". 

3. Informa o mesmo documento que, 
"segundo os registras da Gerência da 
Dívida Púb!.lca do Banco Central do Bra
sil, a Prefeitura Municipal de Santa Bár
bara do Sul não possu1a, em 29-10-68, 
qualquer tipo de dívida "em ser", razão 
pela qual não lhe ficou fixado, por for
ça do disposto no caput do art. 1.0 , in 
fine, da Resolução n.O 58, de.1968, do Se
nado Federal, !Imite máximo de endivi
damento. Pllr outro lado, a posição da 
dívida fundada, em 30-9-74, registra um 
saldo de Cr$ 391.077,58, proveniente de 
contratos celebrados ao amparo da Re
solução n.0 53, de 27-11-71, também do 
Senado Federal, cons'lderados, destarte, 

extrallmites, já que os recursos se desti
navam à aquisição de máquinas e equi
pamentos rodoviários e agrícolas". 
4. Há neces.sidadeJ portanto, do levan
tamento da proibiçao estabelecida na Re
solução n.O 58, de 1968, prorrogada pelas 
de n.os 79, de 1970, 52, de 1972, e 35, de 
1974, todas do Senado Federal. 
5. Ante o exposto, tendo em vista o 
que preceitua o § 1.0 do art. 1.0 da Reso
lução n.0 58, de 1968, e atendidas que 
foram as determinações constituciona1s 
(art. 42, item IV) e regimentais (art. 106, 
item II> opinamos no sentido da normal 
tramitação do Projeto de Resolução em 
exame, visto que jurídico e constitucio
nal. 

Sala das Comissões, em 2 de abril de 
1975. - Accioly Filbo, Presidente - Hel
vídio Nunes, Relator - José Lindoso -
Leite Chaves- Nelson Carneiro- Hei
tor Dias - Dirceu Cardoso - Italívio 
Coelho- Henrique de La Rocque, 

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

Sobre a mesa, Projetas de Lei que se
rão lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 31, de 1975 

Dispõe sobre a concessão de prazo 
aos usuários de serviços públicos no 
Distrito Federal para liquidação de 
suas contas vencidas, sem corte de 
'fornecin1ento, e dá outras providên
cias. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. l,o - As empresas concessionárias 

de serviços públicos de água, es~otos, luz 
e telefone no Distrito Federal nao pode
rão cortar o fornecimento, ou por qual
quer forma interromper a prestação do 
serviço antes de decorr'idos quinze <15) 
dias da data do vencimento das contas 
não pagas. 

Parágrafo único- Os juros de mora e 
quaisquer acréscimos previstos em lei so
mente incidirão sobre o valor das contas 
atrasadas após o decurso do prazo de 
que trata este artigo. 

Art. 2.o - Nenhuma taxa de rellgação 
dos serviços públicos mencionados nesta 
lei excederá de cinco por cento (5o/o) do 
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valor do maior salál"lo m!nimo vigente 
no Pais. 

Art. 3.0 -Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publ!cação. 

Art. 4.0 - Revogam-se as dl.sposições 
em contrário. 

Justificação 
As empresas concessionárias de servi

ços públicos prestam relevantes e Indis
pensáveis serviços à população, máxime 
em Brasília onde se pode d1zer que os 
serviços de água, esgotos, luz e telefone 
nada ficam a dever ao resto do Pais, 
lnobstante os poucos anos de existência 
da cidade. 

Mas, em contrapartida, recebem van
tajosa remuneração pelos serviços que 
prestam. 

Ocorre, todavia, que o menor atraso no 
pagamento de contas pelo usuário, como 
no caso do telefone, por exemplo, não 
raro acarreta abrupto corte, com Inesti
máveis prejuízos não só para o usuário 
pessoalmente, como para seus familia
res e outras pessoas que dependam da 
continuidade da prestação do serviço. 

E, sem falar nos atrasos lnvolutários 
que deveriam ser levados em considera
ção, tanto mais que se tratam de servi
ços públicos, não se pode esquecer que 
multas concessionárias costumam en
tregar suas contas - ou avisos de con
tas - aos usuários na véspera do ven
cimento (quando não depois dele). 

Ora, jamais o direito de um credor, 
consagrado em nossa leg'!slação e na me
lhor tradição de nossa Justiça, pode che
gar ao absurdo de ser realizado dlreta
mente, sem nenhum resguardo do ina
lienável direito e das necessidades do 
devedor. 

Em Brasília, principalmente, cidade 
ainda em fase de definitiva sedimenta
ção, com características pecunaríssimas, 
não pode o usuário estar sujeito ao ar
bítrio das concessionárias de serviços pú
blicos, no tocante, por exemplo, ao for
necimento de água, Indispensável à hi
giene e à vida da população. 

A medida aqui preconizada é, pois, de 
grande alcance social, sobretudo às clas
ses menos favoreddas e não Implica em 
qualquer dano ou prejuízo financeiro às 
concessionárias de serviços públicos. 

No que diz respeito ao critério usado 
po.ra o restabelecimento dos serviços in-

terrompldos, a absurda exigência de pe
sadas taxas, fica, com o projeto, fixada 
em até cinco por cento do valor do salá
r'lo mínimo. 

Dispõe a Constituição, no art. 42, in
ciso V, a privativa competência do Sena
do para legislar para o Distrito Federal, 
no que concerne a serviços públicos, na 
forma do § 1.0 do art. 17 também da 
Carta Magna. 

Confiamos, pois, que o Senado saberá 
dar ao Pllojeto de sua exclusiva compe
tência a acolhida que ele merece, pela 
oportunidade e alcance. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1975. 
- José Esteves. 

(As Comissões de Constituição e Jus
tiça, Distrito Federal e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 3!, de 1975 

Acrescenta parágrafo ao art. 37 
da Lei n.0 5.108, de Zl de setembro 
de 1966 (Código Nacional de Trãn
sito), disciplinando a localização dos 
canos de escapamento dos caminhões 
e ônibus movidos a óleo diesel. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 

- Acrescente-.se ao art. 37 da 
Lei n.0 5.108, de 21 de setembro de 1966, 
o seguinte § 5.o: 

''Art. 37 - ..•.• o ••• o •• o •••• o ••••• o 

• •• o • o • o • o •••• o •••••• o o ••••••• o • o o •• 

§ 5.0 - O cano de escapamento dos 
caminhões e ônibus movidos a óleo 
diesel deverá se localizar do lado 
esquerdo do veiculo, em posição ver
tical com saída para cima." 

Art. 2.0 
- O Poder Executivo, ouvido o 

Conselho Nacional de Trânsito, regula
mentará esta Lei no prazo de 60 (ses
senta) dias. 

Art. 3.0 
- Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 

A quase totalidade dos caminhões e 
ônibus que trafegam no pais, seja ao 
l~:mgo das estradas ou nas áreas urba
nas, expelem grande quantidade de fu
maça, sempre Impregnada de monóxldo 
de carbono, provocando grande poluição 
e Inúmeros transtornos aos motoristas e 
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passageiros dos outros veículos, a.ssim 
como aos transeuntes. 

Aliás, a grande quantidade de fumaça. 
negra expelida por ônibus e, principal
mente, caminhões, nas estradas, freqüen
temente obtrul totalmente a visão dos 
motoristas que trafegam Imediatamente 
atrás, além de poluírem os leitos das es
tradas. 

Nas zonas urbanas, devido ao Intenso 
tráfego fundamentalmente de ônibus e 
microônlbus, o ar torna-se quase irres
pirável, devido à quantidade de fumaça 
jogada nas vias públicas e nos transeun
tes por esses veículos. 

É evidente que a simples colocação de 
canos de escapamento com salda para 
clma não ·eliminará completamente a 
poluição, mas, lnqüestlonavelmente, di
minuirá seus nocivos efeitos, pois o mo
nóxldo de carbono, que, em última aná
lise, é um elemento gasoso, como tal tem 
tendência a subir para. a atmosfera, o 
que será facilitado com o e(lulpamento 
proposto, havendo, em conse(lüência. uma 
quantidade menor de elementos poluldo-

. res na porção de ar diretamente respi
rado pela população. 

Aliás, no município de São Paulo, há 
multas anos, por força de lei municipal, 
todos os veiculas de transporte coletlvo 
urbano são obrigados a manter cano de 
escapamento vertical, com saída para ci
ma. 

Temos para nós, além disso, que o ca
no de escapamento deverá localizar-se 
no lado esquerdo do veiculo, a fim de 
evitar-se a possibilidade de a fumaça 
expelida vir a dificultar a visibilidade 
dos outros motoristas, nos casos de ul
tr,apa.ssagem. 

Ressalte-se, ainda, que o Código N~
cional de Trânsito, lamentavelmente, nao 
cogitou da matéria ora enfocada, dispon
do tão-somente, no § 5.0 do art. 37, 
que os veículos de carga, movidos a óleo 
diesel, deveriam ser equipados com ca
no de esca.p,amento com saída para ci
ma. 

Todavia, inexplicavelmente, o referido 
dispositivo foi revogado pelo Decreto-Lei 
n.o 237/67. 

A medida ora preconizada, embora fi
gure no elenco de atribuições cometidas 
ao Conselho Nacional de Trânsito, é de 
natureza constitucional que veda ao Con
gres.ro Nacional a iniciativa de leis da 

espécie, mormente em face da inércia e 
omissão do COTRAN. 

Ressalte-se, por derradeiro, que, na Le
gislatura passada, o Ilustre Senador Leo
ni Mendonça apresentou o Projeto de Lei 
n.0 139, de 1974, objetlvando medida aná::. 
Ioga, o qual foi arquivado em cumpri
mento .a dispositivo regimental. 

Nessa conformidade, tendo em vista 
que a medida ora alvitrada objetiva pro
porcionar malar segurança ao tráfego 
urbano e rodoviário, assim como atenuar 
os efeitos da poluição provocada pelos 
veículos movidos a óleo diesel, espera
mos a indispensável acolhida da pro
posição. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1975. 
- José Esteves. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 5.108, 
DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 
(Código Nacional de Trânsito) 

Art. 3'7 - Nenhum veículo poderá ser 
llcencl.ado ou registrado, nem poderá 
transitar em via terrestre, sem que ofe
reça completa segurança e esteja devi
damente equipado, nos termos deste Có
digo e do seu Regulamento. 

§1.0 - Além da vistoria, que será feita 
por ocasião do licenciamento, poderão 
ser exigidas outras a critério da auto
ridade de trânsito. 

§ 2.0 São considerados, além de ou
tros, que venham a ser determinados 
pelp Conselho Nacional de Trânsito, co
mo equipamentos obrigatórios dos veí
culos a.utomotores: 

a) pára-choques dianteiros e traseiros; 
b) protetores para as rodas traseiras 

dos caminhões; 
c) espelhos retrovisores; 
d) limpadores de pára-brisas; 
e) pala Interna de proteção contra o 

sol, para motoristas; 
f) faroletes e faróis dianteiros de luz 

branca; 
g) lanternas de luz vermelha na parte 

traseira; 
h) velocímetros; 
i) buzina.; 
j) dispositivo de sinalização noturna, 

de emergência, Independente de circuito 
elétrlco do veículo; 
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1) extln to r de Incêndio para veículos 
de carga e transporte coletlvo; 

m) silenciador dos ruídos de explosão 
do motor; 

n) freios de estacionamento ··e de pé, 
com comandos Independentes; 

o) luz para o sinal de "pare"; 
p) Iluminação da placa traseira; 
q) Indicadores luminosos de mudança 

de dlreção, à frente e atrá.s, Inclusive 
para reboques, carretas e similares; 

r) cintos de segurança para a árvore 
de transmissão de veíeulos de transpor~ 
te, coletlvos e de carga; 

s) pneus que ofereçam condições mi~ 
nlmas de segurança; 

t) registradores de velocidade nos veí~ 
cuJos destinados ao transporte de eseo~ 
lares. 

§ 3.0 - O equipamento de motocicle~ 
tas, motonetas, ciclomotores, motofur~ 
gões, tratares, mlcrotratores, cavalos~me
cânlcos, reboques, carretas e seus slml~ 
lares, além dos veículos mencionados no 
art. 63, será o estipulado pelo Regula
mento deste Código. 

§ 4.0 - Os demais veículos de propul
são humana ou tração animal deverão 
ser dotados, dentre outros que venham a 
ser exigidos em lei ou regulamento, dos 
seguintes equipamentos: 

a) freios; 
b) luz branea dianteira e luz verme

lha traseira ou catadlóptrlcos nas mes
mas cores. 

§ 5.o - Nas estradas, o cano de esca
pamento dos caminhões movidos a óleo 
diesel deverá ser colocado com saída 
para cima. 

(As Comissões c!e Constituição e Jus
Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 33, de 19'75 

Considera insalubres as atividades 
dos operadores de telex e teletipo, e 
dá outras providências. 

o congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - São consideradas Insalubres 

as atlvldades dos operadores de telex e 
teletipo. 

Parágrafo único - O disposto neste 
artigo terá aplicação, ainda que o servi-

ço de telex ou teletipo não constitua a 
atlvldade principal da empresa. 

Art. 2.0 - O grau de lnsalulirldade das 
ativld.ades mencionadas no artigo ante
rior será determinado pelo órgão federal 
competente em matéria de segurança e 
higiene do trabalho. 

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogados os dis
positivos em contrário. 

Justificação 

A Implantação dos serviços de telex e 
teletipo em todo o País vem ampliando 
sobremaneira os quadros de operadores 
desses sistemas de transmissão de men
sagens. 

O tipo de trabalho executado, à seme
lhança do desenvolvido pelos telegrafis
tas e radlotelegraflstas, Impõe aos tra
balhadores acentuado desgaste, capaz de 
conduzi-los, até mesmo, à exaustão men
tal. Daí, a necessidade do enquadramen
to como atlvldade Insalubre conforme foi 
feito com relação aos exercentes das pro
fissões congêneres, anteriormente refe
ridas. (Quadro XI - Operações Diver
sas, anexas à Portaria MTPS n.0 491, de 
16' de setembro de 1965). 

Aliá.s,. sendo Boccia, toda Indústria 
tem um caráter trlplice: é insalubre, 
Incómoda e perigosa. ("Medicina dei 
Trabajo", página 197

1 
apud M. V. Russo

mano, Comentários a CLT, Vol. II, pá
gina 384. Nosso o destaque.) 

E, para a Repartição Intern-acional do 
Trabalho (órgão executivo da OIT): "O 
problema principal na prevenção dos da
nos às saúdes dos trabalhadores nos lo
cais de trabalho concerne, em termos ge
rais, à eliminação ou redução, na medi
da do possível, das possibilidades de con
tato com materias ou agentes que pos
sam ter efeitos tóxicos, Infecciosos, Irri
tantes ou causar outras afecções patoló
gicas" (informe VIII (1) à 35.8 Sessão 
da Conferência Internacional do Traba
lho, página 23 - apud Arnaldo Susse
kind, Comentários à CLT, vol. II, pági
nas 41 e 42). 

A legislação trabalhista brasileira, con
sagrando a tese acima, determina sejam 
consideradas atlvldades insalubres - en
quanto não se verificar haverem sido in
teiramente eliminadas as causas da ln
salubridade - aquelas que, por sua pró
pria natureza, condições ou métodos de 
trabalho, exponham os empregados a 
agentes flsicos, químicos ou biológicos 
nocivos (art. 209 da CLT). 
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A declaração de Insalubridade de de
terminada atlvldade ou operação, como 
simples motivo para o pagamento de 
diclonals, é, pois, condenável. 

Todavia, o receio de enfrentar o pro
blema anterior jamais deverá servir de 
base à recusa da compensação financei
ra para aqueles que, sem sombra de dú
vida, executem tarefas capazes de pro
duzir danos à .saúde. 

Ora, conforme ficou registrado, os ope
radores de telex e de teletipo, da mesma 
forma que os telegrafistas e rádlo-tele
graflstas, desenvolvem um tipo de atlvl
dade altamente estafante. Justifica-se, 
destarte, a providência determinada no 
art. 1.0 da proposição, de reconheci
mento da existência de Insalubridade no 
trabalho dos primeiros, semelhantemen
te ao que já se fez em relação aos se
gundos. 

Ademais, o reconhecimento da Insalu
bridade poderá, Inclusive, conduzir ao 
aperfelço,amento dos métodos de traba
lho - quando nada com o objetlvo de 
fugir ao pagamento do adicional -
atingindo-se, destarte, a principal me
ta da segurança e higiene do trabalho: 
a da eliminação ou, pelo menos, redução 
do risco imposto aos exercentes de de
terminadas atlv1dades. 

O projeto, neste momento oferecido à 
consideração do Senado Federal, visa, 
precisamente, a Incentivar a criação de 
melhores condições de trabalho para os 
operadores de telex e de teletipo. Esta
mos convencidos de que a inclusão das 
aludidas profissões entre aquelas consi
deradas insalubres, e a conseqüente obri
gação de pagamento do adicional, hão 
de estimular a pronta obtenção dessas 
melhoras. 

De acordo com o Parágrafo único do 
art. 1.0 , as atlvldades dos operadores 
de telex e de teletipo serão consideradas 
insalubres mesmo quando exercidas em 
empresas que utilizem os sistemas de 
transmissão apenas como instrumento 
acessório ou coadjuvador de sua atlvida
de essencial. 

A ressalva acima destina...se a evitar 
discussões semelhantes às hoje trava
das com referência à duração do traba
lho dos telefonistas, telegrafistas, etc., 
de finnas não dedicadas à. exploração 
comereial desse tipo de serviço. 

Com efeito, no caso acima, a falta de 
clareza do texto consolidado, sobre o seu 

campo de incidência, tem dado margem 
a opiniões e decisões divergentes. 

Para Arnaldo Sussekind, por exemplo: 
"Inexlstindo, porém, disposição es
pecial, como nos dois casos precl
tados, as regras constantes do art. 
227 obrigarão as empresas que pos
suem, para uso próprio, serviços de 
telefonista ou telegrafista? o em
pregado que opera na mesa tele
fónica de uma loja ou de uma fá
brica tem direito às condições es
pe.ciais estipuladas pelo art. 227? Em 
face da natureza do serviço exe
cutado, que é similar, quer se trate 
de ativldade económica ou acessória 
da empresa, responderia afirmati
vamente às duas indagações, não 
fora a expressa referência do caput 
do art. 227 às "empresas que ex
ploram o serviço de telefonia, tele
grafia" etc. Explorar um serviço é 
realizar com eles um empreendi
mento económico. Possuir um ser
viço para uso próprio não configura, 
por isto, a nosso ver, sua exploração. 
Dai, ter-se manifestado o Tribunal 
Superior do Trabalho no sentido de 
que 

"O regime do horário reduzido, 
imposto pelo art. 227 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, não 
ampara os empregados nas ativi
dades ali enumeradas, quando a 
empresa empregadora se utiliza de 
seus serviços apenas como ativi-. 
dade acessória, sem objetlvo de lu
cro." (Proc. n.o 153/51; Edgard de 
Oliveira Lima, Rei.; DJ de 25-6-54) 
("Comentários à CLT" - vol. II 

pág. 87.) 
No mesmo sentido, o seguinte pronun

ciamento d·o atual Presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho, Ministro M. V. 
Russomano: 

"Palra. na Interpretação desses dis
positivos, uma dúvida doutrinária e 
j urisprudenclal. 
Trata-se de saber se os dispositivos 
contidos na presente seção alcan
çam, apenas, os empregados de te
lefonia, telegrafia, etc., ou a todos 
os trabalhadores que prestem ser
viços dessa natureza a empresas que 
desempenham, normalmente, outras 
ativldades. 
O assunto deve ser resolvido em fa
ce do art. 227. A Comissão elabo· 
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rada da Consolidação das Leis do 
Trabalho foi provocada pelo então 
Ministro do Trabalho, Sr. Marcon
des Filho, para se pronunciar s·obre 
esse ponto. A .conclusão foi a de que, 
por exemplo, o telefonista· de mesa 
de uma empresa tem seu horário 
regulado pelas normas gerais apli
cáveis a todos os trabalhadores. Isso 
porque a lei tenta evitar, com o ar
tigo em tela, o serviço continuo 
exaustivo de .recebimento e trans
missão de mensagens telegráficas 
telefónicas, radiotelegráficas ou ra~ 
d!otelefônlcas. Um operador de te
lefone particular não está no serviço 
contínuo e permanente de recebi
mento de mensagens. De fato, quem 
transmite ou recebe a mensagem é 
o próprio interessado que usa a liga
ção que lhe foi dada pelo empregado. 
<Despacho do Ministro do Trabalho, 
Proc. n.0 MTIC-143. 713, "in" Diário 
Oficial de 27-12-1943, apud Sus
sekind, op. cit. pág. 276.) 
A própria Consolidação, aliás, dá, 
claramente. a entender Isso mesmo, 
quando - dispondo sobre os ban
cários - manda que os telefonistas 
de sua mesa dos bancos e casas 
congêneres tenham a duração de seu 
trabalho disciplinada pelos precei
tos gerais (art. 226). Tostes Malta, 
"Direito do Trabalho Aplicado". 
pág, 220.) 
E o próprio art. 227 se refere a em
presas que exploram os serviços de 
telefonia, radiotelegrafia, etc., ex
cluindo, pois, as empresas que os 
mantêm para uso próprio e, não, 
para exploração comercial." ("Co
mentários à CLT" - vol. II - pág, 
420 a 421.) 

Mas, em sentido contrário, ainda o não 
menos !lustre jurista Amaro Barreto, 
Juiz do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1.a Região (Guanabara, etc): 

"Lavra discórdia, na doutrina e na . 
jurisprudência, no que tange ao con
ceito de empresas e de operadores 
aludidos no art. 227 da CLT. 

Entendem uns que empresas que ex
plorem os serviços mencionados no 
referido dispositivo são somente os 
que fazem deles exploração comer
cial, como ativ!dade fundamental, c 
não os que os real!zam como !ns
trumen to acessór[.o e coadj uvador de 
sua at!v!dade essencial. 

Os outros opinam que o conceito de 
empresas em tela abrangem tam
bém as que mantém os preditos ser
viços em coadjuvação do desempe
nho da ativ!dade fundamental, como 
acessório à principal destinação do 
empreendimento. 

Fll!amos-nos à última corrente, 
tendo, como temos, que a jornada 
de seis horas obriga, a.ss!m, as em
presas que vendem os serviços men
cionados, como as que os usam, 
acessorlamente, em ajuda de sua at!
vldade principal. 

Isso porque a jornada especial é 
legislada tendo-se em conta o tra
balho do empregado, e não a ativl
dade da empresa, para evitar fadiga 
e estafa àquele. Pouco Importa que 
o aludido trabalho seja ut!llzado em 
at!vldade principal, ou em acessório, 
da empresa. 

Explorar não tem significação ape
nas comercial. O conceito, que lhe 
dá Caldas Aulete, é de fazer pro
duzir, tirar partido ou proveito. Po
de-se, pois, tanto explorar comer
cialmente, vendendo os serviços, 
quanto explorar acessoriamente, uti
lizando os serviços para maior ren
dimento de outra ativ!dade comer
cial, ou Industrial. 

Já decidimos a hipótese assim: 

- "Todos os empregados nos ser
viços têm direito ao que se dispõe 
nos arts. 227 e 229 da CLT, quer 
esses serviços sejam de empresas 
acessoriamente, quer esses serviços 
sejam de empresas que os exe
cutem c·omo melo de dar comple
mento eficaz à sua diversa fina
lidade principal. A restrição do art. 
227 só diz respeito ao que nele se 
dispõe, nunca jamais ao que se 
prescreve nos demais artigos in
sertos na seção destinada a todos 
os serviços precitados. Mas, dentro 
mesmo no art. 227 estão os auto
res, porque esse dispositivo fala 
em "empresas que explorem os 
serviços ... ", sem exigir que os ex
plorem de modo principal ou ex
clusivo, admitindo que essa explo
ração seja lateral, secundária ou 
acessória. (Rec. Ord. n.0 1. 511/52, 
Relator: Amaro Barreto, "in" DJ 
de 13-5-1955). "Tutela Especial do 
Trabalho" - vol. I - 40 a 41.) ." 
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E logo adiante: 
"Mais consentâneo com o espírito da 
Lei é o julgado abaixo: 

- Concluiu o acórdão regional que, 
sendo a hora extra paga na em
presa com o acréscimo de 50%, jâ 
estava o reclamante remunerado 
pelo trabalho noturno, jâ que o 
disposto no § 1.0 do art. 227 da 
CLT somente se aplica às empresas 
que explorem os serviços ai! refe
ridos, e a reclamada apenas utili
zava tais serviços. Revista conheci
da e provida, a fim de reconhecer 
ao reclamante o direito ao adicio
nal (20%) noturno. Não hã como 
distinguir o trabalho de um radio
telegrafista em uma empresa de 
transporte aéreo do executado em 
uma empresa exploradora do co
mércio de rad!otelegraf!sta. O sen
tido da empressão "explorar" é de 
ser interpretado como sendo o de 
ut!l!zar. o que merece proteção 
especial nã,o é a ativ!dade da em
presa, mas, sim, o trabalho dos seus 
empregados. Assim, desde que a 
empresa utlllze o serviço de radio
telegrafia estâ sujeita às normas 
especiais do art. 227 da Consoll

·dação". (Ac. TST s.a Turma, Proc. 
n.0 1.333/57 rei. M. Hlldebrando 
BlsagUa, "ln" D.J'. de 31-1·58, pâg. 
430). - Op. clt., pâgs. 41 a 42.) 

Para c·onclu!r afirmando o seguinte: 
"Por Igual, sustenta a boa tese o 
julgado do STF que se transcreve: 

- "Rádio-operador; remuneração 
do trabalho aos domingos e fe
riados. o acórdão recorrido en
tendeu apllcâvel à companhia de 
viação o § 2.0 do art. 227 da Con
solldaçoo das Leis do Trabalho. -
Recurso extraordlnârlo não co
nhecido. Não é aceitável a alegação 
de que o d!spos!t!vo legal em ques
tão só se apl!ca às empresas que 
exploram o serviço de rádio-comu
nicação, porque a lei não vê a fi
nalldade da empresa. mas resguar
da o trabalho." (Ac. STF, Rec. Ext. 
n.o 43.918, rei. M. Mota Filho, pub. 
em audiência de 30-1-1959). 

Vale citado outrossim, o aresto do 
TRT da 1." Região: 

- "O art. 227 da Consol!dação hã 
de ser apllcado em função da na
tureza do serviço do empregado e 

não da at!vldade da empresa. Isto 
resulta não só da finalldade da 
norma, como ainda do titulo da 
Seção II, em que estâ contida e, 
ainda, da exceção prevista no art. 
231, que não teria sentido se a nor
ma fosse aplicável apenas às em
presas que fazem dos serviços de 
rádio ou .telefone o objeto único 
ou principal de suas atlvldades 
económicas." 
<Ac. TRT. proc. 786/60, Rei. Déllo 
Maranhão, julgado em 27-6-1960.) 

Nosso ponto de vista jur!sprudenclal, 
a par do acórdão já citado, foi ex
presso, com maior, m!nudêncla, no 
julgado que segue: 

- "Não pode remanescer dúvida 
da apllcab!l!dade dos arts. 227 e 
seguintes da CLT. Aos autores. O 
só argumento ad rubricam con
vence disso. Esses artigos estão no 
Título III que se lnst!tu!a "Das 
Normas Especiais de Tutela do 
Trabalho", em caráter amplo, cujo 
Cap, I tem a rubrica "Das Dispo
sições Especiais sobre Duração e 
Condições de Trabalho", de forma 
genérica. Nesses Título e Capitulo 
figura a Seção I, em que se Inse
rem os artigos em tela, com a 
epígrafe dos empregados em ser
viços de telefonia, de telegrafia 
submarina e subfluvlal, de radio
telegrafia e radlotelefonla. Dessa 
epigrafe se infere de modo lrre
fragável, que todos os empregados 
nos serviços aludidos têm direito 
ao que se dispõe nos arts. 227 a 
231 da CLT, quer esses serviços se
jam de empresas que os exploram 
comercial ·e primaclalmente, quer 
esses serviços sejam de empresas 
que os exploram secundária. e 
acessoriamente, quer esses serviços 
sejam de empresas que os exe-

. cutem como meio de dar Imole
mente eficaz à sua diversa fina
lidade principal." 
Nenhum intérprete pode restringir 
o que está expresso amplamente 
na epígrafe da Seção em estampa. 
A restrição do art. 227 só diz res
peito ao que nele se dispõe, nunca 
jamais ao que se prescreve nos de
mais artigos insertos na Seção 
destinada a todos os serviços pre
citados. Mas, dentro mesmo no art. 
227 estão os autores, porque este 
dispositivo fala nas "empresas que 
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exploram os serviços ... " sem exi
gir que os explorem de modo prin
cipal e exclusivo, admitindo que 
essa exploração seja lateral, se
cundária ou acessória. · 
Mais ainda: a exceção do art. 231 
confirma a regra geral que vem 
de ser enunciada. Se as "disposi
ções desta Seção não abrangem o 
trabalho dos operadores de radio
telegrafia embarcados em navios 
ou aer_?naves" (art. 231), é porque 
a Seçao se aplica também aos 
operadores dos serviços em apreço 
em sentido geral e amplo, exce
tua~os os de navios e aeronaves, 
e nao apenas das empresas que os 
explorem como comércio principal 
ou único. Do contrário, o art. 231 
seria uma espécie de disco voador 
no espaço da Seção n". (Ac. TRT. 
Proc. n.0 1.511/52, Rel. Amaro 
Barreto, Revista do Trabalho, set. 
out. de 1955, ano XXXII, pág. 273 
a 275) • (Op. cit., pág. 42 a 43.) 

Parece-nos Indispensável, portanto, 
que, uma vez proclamado o direito .dos 
operadores de telex e de teletipo, de ter 
as suas atlvldades consideradas como 
insalubres, fique desde logo estabelecida 
a aplicação do critério inclusive aos 
exercentes da profissão em empresas não 
empenhadas na exploração comercial dos 
aludidos servlcos. Foi Isto que procura
mos fazer no Parágrafo único do art. 1.0 

da proposição, de modo a espancar, pelo 
menos em relação aos novos beneficia
dos, as dúvidas até hoje registradas 
quanto à duração do trabalho dos tele
fonistas e telegraflstas de empresas não 
especializadas nesse tipo de serviço. 

Para encerrar, reconhecendo a incon
veniência de uma fixação empírica do 
grau de insalubridade das novas cate
gorias assim consideradas, o projeto 
atribui à repartição federal, competente 
em matéria de segurança e higiene do 
trabalho, a caracterização quantitativa 
da insalubridade verificada no trabalho 
dos profissionais relacionados em sua 
ementa. 

O Departamento Nacional de Segu
rança e Higiene do Ministério do Tra
balho, dotado de profiSsionais altamente 
qualificados e de instrumental apro
priad·o, saberá, com toda certeza, en
quadrar as aludidas profissões num dos 
três estágios da insalubridade, atual
mente reconhecidos: máxima, média e 

mínima. aos quais corresponde o paga
mento do adicional de 40, 20 e 10%, res
pectivamente. 

Connamos, pois, na aprovação do pre
sente projeto que, de acordo com a su
gestão do Sindicato d·os Aerovlárlos de 
Recife - PE, faz justiça aos integrantes 
das categorias beneficiadas, devendo, 
inclusive, concorrer para o aperfeiçoa
mento das condições de trabalho dos 
maltratados obreiros, através da evasão 
lndireta, representada pela obrigação de 
pagamento adicional de insalubridade 
até a eliminação das causas da mesma. 

Sala das Sessões, 3 de abril de 1975. -
Nelson Carneiro, 

r As Cpmfssões de Constituição e 
Justiça, Legislação Social e de Saúde.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os projetas lidos serão publicados e 
remetidos às comissões competentes. 
(Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Otair Becker, primeiro orador inscrito. 

O SR. OTAIR BECKER - Ex.mo Sr. 
Presidente do Senado da República, 
Ex.mos Srs. Senadores, honra-me, sobre
maneira, chegar a esta Casa de tão gra
tas tradições e de tanta participação 
histórica, como representante de uma 
unidade federada que, paulatinamente, 
alcança a sua destinação. 

Orgulha-me, por outro lado, suceder 
ao coestaduano Antônio Carlos Konder 
Reis, hoje investido na primeira magis
tratura do Estado de Santa Catarina, 
como lidimo governante. 

Enobrece-me, de outra parte, integrar 
a bancada do meu Estado juntamente 
com os ilustres parlamentares Lenoir 
Vargas Ferreira e Evelâsio Vieira, res
pectivamente da ARENA e do MDB. 

Move-me, neste instante de tanta im
portância para mim, o desejo ardente 
de traduzir uma manifestação de inten
ções, que me animarâ no exercício do 
mandato que me foi outorgado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
Venho de uma unidade federativa em 

que os lndices de desenvolvimento atin
gem números que rivalizam e até supe
ram as taxas brasileiras, seja na ativl
dade industrial, na área da agricultura 
de serviços. 

O Estado de Santa Catarina, onde 
atualmente 10.000 indústrias compõem 



I. 

·'· 

.I 

' 

I; 
I. 

I 
I 

I 

' i,; 

-125-

o setor secundário de sua economia, con
tribui decisivamente para a consolida
ção do desenvolvimento homogêneo, sem 
distorções, reg!onal!smos ou d!v!s!on!s
mos, o que se constitui em Irreversíveis 
metas da nova f!losof!a de governo Im
plantada com o vitorioso Movimento Re
volucionário de Março de 64. 

Sou de um Estado em que a !n!c!ativa 
privada atua em consonância com a po
litica desenvolviment!sta nacional, mer
cê de Deus e dos empresários que abra
çam vigorosamente a causa da grandeza 
pátria, conscientizados de que somente 
através da produtividade, quantitativa e 
qualitativa, será melhor dimensionada e 
atingida a justiça na distribuição da 
riqueza, o equilibrio social. 

11:, pois, com a credencial de integrante 
do nobre e atuante melo empresarial que 
chego ao Senado da Repúbl!ca, identi
ficado com ele, conhecendo suas aspira
ções, sentindo os seus problemas. 

Trago, comigo, portanto, além do en
tusiasmo e da vontade de legislar com 
o espírito voltado para os meios da pro
dução, bagagem de conhecimentos do 
setor que faltaria com a verdade se o 
dissesse não ter. 

Devo, todavia, por um Imperativo de 
ordem intima, conduzir a minha ação 
de forma cronológica, embasada em 
prioridades efetivas, com o resguardo do 
princípio real!sta de que sou adepto, 
junto a clarividência e inteligência dos 
vultos e personal!dades brilhantes com 
os quais tenho a honra de conviver e 
atuar. 

Assim sendo, justifica-se que neste 
primeiro contato com os nobres Senado
res da Repúbl!ca Federativa do Bras!l, 
mova-me a vontade de referir-me à fi
gura preclara do meu antecessor, o Se
nador Antônio Carlos Konder Reis, que 
deixou esta Casa de leis para atender a 
novo chamamento da Revolução de Mar
ço de 1964, indo governar o Estado de 
Santa Catarina. 

A admiração e o respeito que nutro 
pelo am!g{) a que sucedo no Senado tem 
base na sua participação nesta Casa, 
seja como relator da Carta Magna da 
Nação bras!le!ra, seja pelo brilho da sua 
inteligência, pelo fulgor da sua capaci
dade e atributos, seja pelo seu trabalho 
em favor de catarinensjls e brasileiros. 

Sucedê-lo, nobres Srs. Senadores, não 
alimento !lusão quanto a ser tarefa e 
missão espinhosa, já pelo lastreamento 

de real!zações suas e pela rigidez de sua 
têmpera. Anima-me, entretanto, a von
tade férrea de trabalhar sem esmoreci
mento pela grandeza do Brasil e . de 
Santa Catarina, no pressuposto de que 
patriotismo é essencialmente uma inten
ção de construir, de real!zar, tendo em 
.vista, sempre, o bem comum. 

Em função da profissão de fé nos des
tinos da nossa nac!onalldade, na carta 
de intenções que norteará o meu de
sempenho junto aos nobres pares do 
Senado da Repúbl!ca, assomaremos à 
tribuna desta casa para pugnar por 
Santa Catarina, sua gente, já com apoio 
na assertiva fel!z e apelo patriótico de 
Sua. Excelência o · Presidente Ernesto 
Geisel, de que dos legisladores reclama 
o momento bras!leiro imaginação cria
dora, em todos os sentidos e com o fim 
único da promoção do bem-estar social, 
do fortalecimento da liberdade com res
ponsab1l!dade, do desenvolvimento com 
segurança, do pr{)gresso integrado. 

O Sr._ Ruy Santos - Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. OTAm BECKER - Com muito 
prazer. 

O Sr. Ruy Santos - Realmente, sua 
responsabll!dade, nobre colega, é grande 
por substituir um conterrâneo !lustre e 
do valor de Konder Reis. Mas estou cer
to de que a sua intel!gência, sua capaci
dade de trabalho, seu patriotismo e seu 
espírito públ!co hão de fazer com que 
a sua ação, nesta Casa, se nivele à do 
seu admirável antecessor. 

' O SR. OTAIR BECKER - Multo obri
gado, nobre Senador Ruy Santos. O 
aparte de V. Ex. a é como uma pílula de 
entusiasmo, de motivação, de rejuvenes
cimento e de crédito de confiança no 
trabalho que haveremos de desenvolver, 
sobretudo, com a ajuda de meus ilustres 
pares. 

ProsSigo, Sr. Presidente. 
Dentro desta ordem de pensamento e 

de consciência acerca das reivindicações 
do meu Estado, um elenco de obras 
pode ser arroJado num vislumbre li
geiro, apenas para conceituação do que 
me proponho defender. 

Santa Catarina ressente-se, em que 
pese o seu extraordinário desenvolvi
mento na última década, de uma poli
tica gnvernamental mais objet!va em 
termos de sistemas rodoviário e ferro
viário, para acudir aos seus anseios de 
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continuidade e aceleração da· contribui
ção que vem dando. ao Pais. 

O esforço nacional por Implantação de 
rodovias e ferrovlaa modernas em todos 
os quadrantes do Brasll logicamente 
que apresenta contrastes quanto a custos 
operacionais. · 

:Em meu Estado, é forçoso reconhecer, 
condições geográficas, topográficas e 
geológicas lnfiuem no sensivel aumento 
do ônus dessas obras, em confronto com 
outras unidades federativas, certamente 
residindo ai o .tratamento disforme que 
a gente catarlnense amarga. 

E aqui caberia dizer, à guisa de posi
cionamento da verdade lntegraclonista, 
que em meu Estado mais de três milhões 
de brasileiros se esforçam e trabalham 
pela grandeza da Pátria, em perfeita 
sintonia com o ldeárlo revolucionário e 
em regime de alto entendimento entre 
capital e trabalho, patrões e emprega
dos, resultando isso em aval para a aju
da que se necessita e se merece. 

O Programa dos Corredores de Expor
tação está por definir a Inclusão de 
Santa Catarina, em que pese a Indestru
tível verdade das privilegiadas condições 
naturais do porto marítimo de São Fran
cisco do Sul, localizado no litoral cata
rlnense. 

Ancoradouro natural, abrigado, res
pondendo a todos os requisitos técnicos, 
que se constitui num clamor da própria 
natureza quanto à sua ut111zação em 
programa deste porte, bandeira de luta 
de muitos e que se enerva em espera, 
São Francisco do Sul terá que ser, por 
justiça, objeto de meu trabalho, no 
forum de debates em que se compreende 
o Senado da República. 

Ex-Prefeito Municipal e ex-Presidente 
da primeira Fundação Mlcrorreglonal de 
Munlclplos do Estado de Santa Catarina, 
estarei atento para os problemas muni
cipalistas. 

Na esperança de acato e ajuda dos 
nobres pares, com amparo na politica 
nacional de valorização do homem bra
sileiro, objeto principal de todas as 
metas, defenderei a tese de criação de 
Incentivos fiscais, objetlvando acelerar o 
desenvolvimento de recursos humanos, 
em todos os nivels. 

O constante aperfeiçoamento das le
glslações: trabalhista, de Integração so" 
clal, do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, dentre outras, serão objeto 

de minhas preocupações, como Impera
tivo do desenvolvimento que o Brasil 
experimenta nos dias presentes. 

.. Atento estarei, também, à Integração 
d~r·. juventude no processo politico-admi
nistrativo do Pais, legitima aspiração do 
momento nacional, em que a somatórla 
de percalços do passado evidencia a es
cassez de lideranças, sugerindo a reno
vação. Um diagnóstico Indica como me
dicamento melhor: exercitar a juventu
de na prática democrática, para assegu
rar a continuidade de um regime que 
empolga pelas grandes realizações. 

Homem de partido, fiel aos postulados 
l"evoluclonárlos, por convicção, desde a 
primeira hora, disciplinado e despido de 
personalismo, almejo exercer o meu 
mandato tanto com lisura quanto com 
conotações democráticaa, esperançado de 
que a contribuição de cada um de nós 
brasileiros é que adiante propiciará a 
plenitude do regime, a verdadeira aber
tura poUtlca preconizada pelo eminente 
Presidente Ernesto Geisel. 

· A. sonhada maior flexlbilldade politica, 
que governantes e governados buscam 
aprimorar com real adequação à traje
tória da nossa nacionalidade, elegi como 
parte do ternário de minhas preocupa
ções de Senador da República, cons
ciente de que a Importância da tese 
·exigirá de cada um de nós parlamenta
res o máXImo em sabedoria e em senti
mento de nacionalismo. 

O Sr. Lenolr Vargas - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Com prazer, 
ouço o nobre Senador Lenolr Vargas. 

O Sr. Lenolr Varras - Nobre Senador 
Otalr Becker, V. Ex.a, nesta tarde, ocupa. 
pela primeira vez a tribuna do Senado 
Federal e,. no pronunciamento que faz, 
manifesta. as intenções prioritárias que 
o animam para o exerciclo da alta de
legação que lhe foi confiada pelo povo 
de Santa Catarina. Para mim, seu com
panheiro de representação, constitui 
grande alegria ver v. Ex.11 ouvido pela 
Casa, nesta tarde e neste.s dias de tanta 
presença no Senado da República, por
que, pelo seu passado, pela sua atuação 
permanente, pela sua liderança no em
presariado catarlnense, sei que V. Ex.11 

tem alta contribuição a dar, nos próxi
mos quatro anos, a este Senado, ao nosso 
Estado e à vida da Nação. Por este mo
tivo, parabenizo-me com V. Ex.o. neste 
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ato inaugural, aqui, nas lides do Plená
rio do Senado da República. 

O SR. OTAIR BECKER - Agradeço o 
aparte do nobre Senador Lenoir Vargas, 
meu companheiro de Bancada e de re
presentação do Estado de Santa Cata
rina. 

E a ele, que tem sido tiío pródigo em 
gentilezas à minha pessoa, desde as pri
meiras investidas que fiz, buscando 
acertar os meus passos para a posse nes
ta Casa Legislativa, devo dizer, neste 
momento: multo obrigado por tudo que 
fez e, sobretudo, por este aparte de 
V. Ex. a que para mim é, realmente, mais 
um fator de motivação e de caracteri
zação definitiva da minha responsab!U
dade. Eu diria, nobre Senador, da nossa 
responsabilidade no trato das coisas de 
Santa Catarina e do Brasil. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, trago 
em mim, também, a Impressão marcante 
de um Governo Estadual que se Inicia 
em Santa Catarina com os maiS elevados 
propósitos, traduzidos em síntese no fe
cho de sua mensagem de 11-7-74 aos 
catarlnenses, parafraseando palavras 
s!gn!f!cat!vas do Presidente Ge!sel, que 
me permito aqui ler para meditação dos 
nobres Senadores: 

"Em Deus, que tudo pode, esperamos, 
humildemente, com fé, não defrau
dar a honrosa i:onfiança em nós de
positada, nem frustrar generosos 
anseios e justas esperanças, olhos 
postos no bem-estar crescente do 
povo catarinense e na maior gran
deza de Santa Catarina e do Brasil. 
Não temos quaisquer compromissos 
de ordem pessoal, nossos deveres são 
todos com o Estado de Santa Ca
tarina e seu povo, que tudo mere
cem, e no sentido de governar, 
dentro do espírito que norteia a Re
v·olução, cujos IdeaiS tiío bem estão 
consubstanciados na Carta de Prin
cipios da Aliança Renovadora Na
cional." 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. OTAIR BECKER - Com multo 
prazer nobre Senador Evelás!o Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira - Senador Otnir 
Becker, na oportunidade em que V. Ex.6 

realiza a estréia nesta Casa, não P')de
riamos · deixar, por um imperativo de 
consciência, de manifestar também o 
nosso júbilo, principalmente pelas dire
trizes magnificas que traça das suas 

Intenções de atÚação nesta Casa do 
povo. Na quase totalidade dessas diretri
zes nos identificamos Inteiramente e 
vale também, nesta oportunidade, o nos
so registro, o nosso depoimento insus
peito, porque pertencemos a outra agre
miação politico-partidária; V. Ex.a em 
Santa Catarina tem sido um homem a 
se destacar nos vários setores: projetou
se na sua at!vidade terciária; posterior
mente destacou-se como homem de em
presa. Atuando nesses campos, nunca. 
deixou de dar sua participação valiosa 
em favor da comunidade de São Bento 
do Sul e das comunidades, principal
mente, do Norte de Santa Catarina. 
Pela sua experiência, pelo seu talento, 
pela sua inteligência, pela sua cultura e, 
particularmente, pelo seu espirito de co
letlvidade e pelo seu patriotismo, por 
certo, dará, nesta Casa, grande contri
buição no equacionamento dos grandes 
problemas do nosso Estado e uma con
tribuiçã-o maior ao desenvolvimento na
cional. Nossos parabéns, meu caro con
terrâneo. 

O SR. OTAIR BECKER - Nobre .Se
nador Evelás!o Vieira, meu amigo e 
companheiro de jornadas administrati
vas à testa de comunidades de Santa. 
Catarina, fico multo feliz em ouvi-lo e, 
sobretudo, em verificar que, mesmo sen
do de campos o_postos, caminhamos para 
uma convergência, no que diz respeito 
às aspirações maiores da nossa gente. 
Muito obrigado. 

Tenho certeza de que nos haverem·os 
de entender s_empre que estiverem em 
jogo os interesses dos nosso queridos 
coestaduanos. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Trago em mim, igualmente, a Impres

são de um Governo Estadual que se en
cerra em melo a um pan-orama franca
mente evidenciador de realizações gran
diosas, tão ao feitio daqueles que se 
propõem ao esforço pessoal em função 
do bem comum. t o caso, Srs. Senadores, 
do ex-Governador Engenheiro Colombo 
Machado Salles, em cuja passagem pela 
governança Santa Catarina experimen
tou notável desenvolvimento. 

Só a cifra da criação de 12. 000 novos 
empregos em seus quatro anos de man
dato exprime com eloqüência e irretu
tavelmente a sua ação. 

J!:, pois, sob impressões tão marcantes 
sobre o meu Estado que tomei posse no 
cargo de Senador da República, para 
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servir com dedicação e humildade à 
causa "barriga-verde" e brasileira. 

Venho para o Senado;onde, por certo, 
multo aprenderei, buscando servir à 
terra de Nereu Ramos e à sua. nobre 
gente com o melhor esforço, porque as
sim fazendl> estarei servindo ao Brasil. 

Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

-- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, Deputados fe
derais de Minas Gerais, que hoje nos 
honram com suas presenças: 

l!: meu Intuito, nesta tarde, abo·rdar o 
problema referente às distorções do Im
posto único sobre Minerais. 

Mas assistindo, hoje, à palestra do 
Professor Cândido Mendes, velo-me uma 
Interpretação do que tenho assistido, 
nesta Casa. Praticamente, nestes trinta. 
dias temos aqui debatido o aspecto lns
tltuélonal, em que o Movimento Demo
crático Brasileiro quer, rapidamente o 
retorno ao estado de direito, e temos 
visto a. Aliança Renovadora Nacional, 
Renova.dora Nacional, por seus Senado
res, dizer que deseja o mesmo. 

Ontem, Sr. Presidente, nesta Casa, ou
vimos o Lider do Governo dizer que a de
mocracia ainda não pode ser instalada. 
em definitivo neste Pais, porque não se 
conseguiu, até agGra, defendê-la. Lem
brava S. Ex.a que, no passado, o estado 
de sítio deu aquela autoridade à demo
cracia e, agora, com o problema das 
guerrilhas urbanas, lembrada por S. Ex.a, 
a democracia ainda não está protegida. 

Pensando nisto, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores e em chegando agora a esta 
Casa vindo de um mandato executivo 
que renunciei - a Prefeitura da minha 
cidade natal -, tenho perguntado a 
mim mesmo: até quando vamos con
tinuar este debate, nós, do Movimento 
Democrático Brasileiro, acusados de 
querermos ser ligeiros, e a Aliança Re
novadora Nacional desejosa, também, 
desse estado de direito? 

Ouvindo hoje, o Prof. Cândido Mendes 
lendo, há Ílouco, algumas observações do 

. livro do Senador Lulz Viana, eu me per
gunto e aos nobres Senadores; por que 
nós da classe politica, que aqui estamos, 
nós' que representamos, neste inst~nte, a 
consciência social passivei da Naçao, por 
que não pinçam·os do Senado Federal, da 

Câmara dos Deputados, elementos que 
possam, realment·e, dedicar-se, ln full
time à procura desse modelo politico, 
para que possamos, ai sim, atender 
àquele apelo e ·àquela sugestão do Se
nhor Presidente da República, quando 

.Sua. Excelência fala nessa imagem cria
dora. Pergunto-me, então: Vamos con
tinuar, aqui, a debater esse aspecto Ins
titucional, não caminhando para a fren
te, e mantendo sempre o ponto estático? 

Recordando o livro do Senador Luiz 
Viana, quando diz que na alta crise que 
a Nação atravessava, o jurista Carlos 
Medeiros procurou o Dr. Francisco Cam
pos e este, em apenas cinco minutos, 
redigiu um preâmbulo, pergunto a esta 
Casa, pergunto ao Senado Federal: se 
pinçássemos aqui, Senadores e Depu
tados e, se necessário, convocássemos ci
entistas sociais e juristas, não podería
mos oferecer ao Governo Federal o mo
delo político que deve partir do Congres
so Nacional? Não é o próprio Governo 
que responde, objetivamente, sobre os 
pr.oblemas que aqui focalizamos? Ainda 
ontem, S. Ex.a· o Sr. Ministro da Previ
dência e Assistência Social mandava ao 
Congresso Nacional o projeto de lel que 
trata da extinção das contribuições so
bre os benefícios da Previdência Social 
e da suspensão da aposentadoria por 
motivo de retorno à atividade e dá ou
tras providências, aqui tanto debatido 
pela Aliança Renovadora Nacional como 
pelo Movimento Democrático Brasileiro .. 
.Se, falando objetivamente, responde o 
Governo objetivamente, por que não, 
objetivamente, apresentarmos a esta Na
ção o modelo político de que ela tanto 
necessita? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, sobre_ a 
orga.nlcidade do Senado Federal - e nao 
vai nenhuma critica a ninguém- temos 
observado o pouco funcl•onamento das 
Comissões técnicas: comissões que se 
reúnem duas ou três vezes apenas, e, às 
vezes, ao mesmo tempo, não permitindo 
sequer que os Srs. Senadores possam 
comparecer a essas reuniões. 

Sr. Presidente, com que tristeza ouvi
mos o Ilustre Senador Vasconcelos Tor
res falar sobre a PETROBRAS, o Insti
tuto do Açúcar e do Aloool e neste ple
nário, com a presença, de apenas dois, 
três e quatro Senadores! Não fa.Iam_?s 
com critica, estamos alertando a Naçao 
e o próprio Senado. 

O Sr. Vasc~tncelos Torres -- Permite 
V. Ex.a um aparte? 
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O SR. ITAMAR FRANCO - Com mul
to prazer. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Modéstia 
a parte, eu não sou um Senador velho 
mas sou um velho Senador. VIm multo 
cedo para a vida politica: fui Deputado 
estadual, Deputado federal e Senador 
reeleito. Então, já aprendi e não me cau
sa espécie, não me molesta de maneira 
alguma essa circunstância. Tenho par
ticipado de várias Sessões Inaugurais do 
Legislativo, e os fatos se repetem, Sena
dor, não só no _Brasil, mas em qualquer 
parte do mundo. V. Ex.a vem com garra 
e, nestes primeiros momentos, está se 
evidenciando pela sua combatividade, 
pelo seu Interesse, em debater problemas 
do seu Estado. O tema politlc:> é o que 
ferve porque atrai a atenção dos plená
rios mundiais, mas nem por Isso a au
sência de um plenário completo deve 
desestimular o parlamentar. Sou de opi
nião que sempre há alguém ouvindo. Ou
tro dia, V. Ex.a teve ocasião de ouvir, 
também, um debate econômlco de que 
participou o nobre Senador Roberto Sa
turnlno, quando aqui chegou esbaforido. 
Observa-se Isso, permanentemente. Da 
minha parte, esteja certo, não tenho 
nenhum constrangimento. Não quero fa
lar como velho político de antigamente, 
que se dizia só falava para a Taquigrafia. 
Tendo dois ou três Senadores presentes, 
já considero multidão. São conceitos fi
losóficos. Não sei porque ainda não 
entrei, também, nesse debate politico. 
V. Ex.a sabe, a ARENA está com uma 
espécie de "regra três": o Senador Pe
trônlo Portella colocou os jogadores do 
primeiro time; Temos, aqui, aqueles que 
envergam a camisa 10, a camisa 9 e a 
camisa 8, mas estou na regra três, estou 
no banco da espera. V. Ex.a já me conhe
ce - estou habituado ao debate parla
mentar e tenho aquela galeria cheia para 
ouvir os meus pronunciamentos, tenho, 
também uma vivência multo grande: 
C·Onheço muitos fatos. Mas estou na ex
pectativa, aguardando a convocacão do 
"técnico do meu time politico." Portanto, 
estou repito - no banc·o de espera para, 
então, abordar, e com a galeria cheia, 
estes temas políticos. Por outl"o lado, 
perdoe-me pelo aparte que já se está 
estendendo um pouco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com pra
zer, estou ouvindo V. Ex.a 

O Sr. Vasconcelos Torres- Tenh:> Im
pressão também que V. Ex.11 já vai ha
bituar-se, porque a munição do MDB 

está-se esgotando. Todos os dias são os 
mesmos tiros, eles se repetem e há al
guns de pólvora seca. Não vi, ainda, ne
nhum missll. Na hora em que se despejar 
o missll, tenho a Impressão de que o 
debate crescerá mais. Estou notando, In
clusive, que já vai se rarefazendo a 
atmosfera . de Interesse. Nas primeiras 
sessões muitos Senadores ficaram de pé, 
eu, numa das vezes, estive quase apa
nhando uma cadeira para sentar-me 
aqui, ao lado - eu que tenho esta ca
deira cativa há 12 anos. Mas felicito 
V. Ex. a, parlamentar eminente, e que
está lmpress~onando a todos nós pela 
objetlvldade com que trata problemas 
econômlcos, como o fez no discurso sobre 
a ocorrência de fosfato no seu Estado. 
Da minha parte, esteja certo - e vou 
c·onfessar a V. Ex.a p:>ls não sei se tere! 
tempo para escrever as minhas "memó
rias" - gosto de falar para um Plenário 
com dois ou três Senadores, porque, as
sim, dou o recado completo. Multo obri
gado a: V. Ex.a, eminente Senador. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço 
a V. Ex. a, pois sabe que' citei seu nome 
como homenagem ao esforço que dedica 
ao Senado Federal e aos problemas do 
seu Estado. 

O Sr. Vasconcelos Torres- Multo obri
gado. V. Ex.a é multo gentil. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Não diria 
apenas, Senador Vasconcelos Torres, que 
o MDB está com a munição acabando. 
Eu apenas diria que, neste debate entre 
o Movimento Democrático Brasileiro e a 
Allanca Renovadora Nacional, nós temos 
assistido à algumas "Batalhas de !tara-
ré". 1 

O Sr. Vasconcelos Torres- Multo bem! 
Perfeito! 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, já o disse o 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que às 
vezes os problemas de ordem econômlca 
se tomam um pouco cansativos e enfa
donhos mas, de qualquer forma, tendo 
estudado o problema da distorção do 
Imposto 'O'nlco sobre Minerais, sobretudo 
em relação ao minério de ferro, que Inte
ressa fundamentalmente ao meu Estado 
de Minas Gerais, aqui estou, cumprindo 
uma pregação que fiz na campanha elei
toral, para debater esse assunto dentro 
das minhas posslbll1dades. 

Sr. Presidente, havia preparado um 
trabalho exaustivo de mais de 35 pági
nas, Inclusive com gráficos, mas preten-
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do, dentro do passivei, não cansar o 
Senado Federal c·om assuntos econômi
cos. De qualquer forma, pretendemos 
fazer uma abordagem· do fato gerador 
desse Imposto, do seu valor tributavel, da 
sua aliquota nominal. 

Remonta aos albores de nossa História 
Pátria a angústia vivida pelas regiões 
produtoras de minério, por Minas Gerais, 
em primeira linha, ao contemplarem a 
exploração sistemática de seus territórios 
e ao vislumbrarem o esgotamento Inexo
rável de suas reservas minerais. 

Não se pode olvidar o trabalho insano 
de nossa gente, mineiros e mineradores 
rasgando as entranhas da terra para sa
ciar de ouro a avidez da metrópole de 
além-mar. . 

O ouro das Minas Gerais se armazenou 
nos cofres do Velho Mundo, chegando 
mesmo a se constituir um dos fatores 
mais determinantes que responderam 
pelo desencadeamento da Revolução In
dustrial inglesa. 

E, em pleno Século XX, a situação do 
Brasil-minério, na verdade, não se alte
rou essencialmente; assumiu, apenas, 
características que lhe deram simples
mente uma coloração diferente. 

Marcam um triste compasso, Sr. Pre
sidente, - e mais do que ninguém 
V. Ex.a sabe disso - as composições fér
reas que deixam meu Estado transPOr
tando para os terminais de minério o 
ferro que o braço de nossa gente, a du
ras penas, arrancou da terra, sabendo 
que esses mesmos vagões voltarão em 
seguida, vazios e despojados, 

Foi por isso, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, que aceitei o desafio que Minas 
Gerais me lançou: lutar para transfor
mar o Imposto 'O'nlco sobre Minerais do 
País, num instrumento efetlvo de retri
buição. 

Considerando a evidência de que o re
curso mineral não é renovável, parto, 
nesta linha de raclocinio, para o enfo
que da questão do Imposto Unlco sobre 
Minerais, um dos três enumerados pela 
Constituição Federal. 

Vejamos, então, como as áreas, aqui
nhoadas pela natureza com jazidas de 
mlnérl·os, têm sido vítimas das mais sé
rias distorções em conseqüência da atual 
sistemática de cobrança do Imposto 'O'ni
co sobre Minerais. 

As áreas produtoras de minérios devem 
receber, de acordo com a Constituição 

Federal e a legislação ordinária em vigor, 
noventa por cento da arrecadação do 
Imposto. Tal norma é mais do que justa, 
uma vez que o Imposto 'O'nico sobre Mi
nerais do País busca recompensar a re
gião produtora pela perda de um recurso 

.. não renovável e lhe propicia a realização 
·de infra-estrutura, visando a permitir 
exploração mais racional e rentável. 

Doutro modo elas estariam se desca
pitalizando, de uma forma ou de outra, 
oferecendo, assim, um subsidio impliclto 
à. exploração das suas riquezas. Isto seria 
um contra-senso. Dai porque a norma 
legal atribui noventa por cento da arre
cadação às à.reas produtoras do minério, 
de que resultou o tributo. 

Até aqui nada teriamos a opor, mas 
aprofundemo-nos um pouc·o a fim de que 
melhor compreendamos outros aspectos 
do sistema de Imposto 'O'nico sobre Mi
nerais e possamos, assim. descobrir os 
verdadeiros objetivos do referido tributo, 
ao mesmo tempo em que ficarão eviden
ciadas as distorções que o acometem. 

A participação, em noventa por cento, 
da área produtora é fundamental, no 
que respeita à. forma de distribuir o tri
buto arrecadado, desde que demonstre a 
quem cabe a preferência quanto aos be
nefícios. Mas estes são Ilusórios, pois que 
não basta destinar a arrecadação, dan
do-se tudo por acabado. A base da ques
tão está, exatamente, no pólo oposto, ou 
seja, na sistemática que a legislação or
dinária (o Decreto-Lei n.0 1.038, de 21 de 
outubro de 1969) estabelece. 

Vejamos, por exemplo: para o periodo 
entre 1967 e 1974, isto é, em sete anos, a 
receita do Imposto 'O'nico sobre Minerais 
do Pais cresceu em 1.356% (mil, trezen
tos e cinqüenta e seis por cento). O 
crescimento anual foi de aproximada
mente 194% (cento e noventa. e quatro 
por cento), o que é extraordinário. 

Tal desempenho não retirou à. arreca
dação do tributo característica. de im
posto menor, pouco significativo ao nível 
global. Importando fundamentalmente à 
àrea produtora, por arte da sistemática 
de distribuição, o tratamento dispensado 
pelas autoridades fazendárlas ao Impos
to 'O'nico sobre Minerais do Pais não foi 
idêntico ao recebido pelo Imposto sobre 
Produtos Industrializados, ou sobre a 
Renda. Na verdade, a participação desse 
Imposto na. arrecadação tributária da 
União, no que se incluem todos os Impos
tos e taxas federais, vai a pouco mais de 
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melo por cento, o que é irrisório, tendo 
em vista a importância dos .minerais 
para a vida do Pais. 

Assim, em 1967, ano em que hã signi
fica tlva alteração de aliquotas para o 
cálculo do Imposto Onlco sobre Minerais, 
este atingia - e notem bem Srs. Senado
res: naquele crescimento que eu disse de 
1.356% em 7 anos, 194%, aproximada
mente ao ano, esse imposto deu à Nacão, 
em 1967, 0,62% (sessenta e dois centési
mos por cento) do total da arrecadação 
tributária federal, que é, como jâ disse
mos, o total de impostos e taxas que a 
Constituição permite à União estabele
cer. No último ano da série, ou seja, 1974, 
esta participação alcança 0,65% <sessen
ta e cinco centésimos por cento), multo 
embora tenha havido um acréscimo de 
1.356% (mil, trezentos e cinqüenta e seis 
por cento) do Imposto Onico sobre MI
nerais do Pais entre 1967 e 1975. 

Na verdade, após um crescimento eco
nômico acelerado, em que a produção de 
bens duráveis de consumo, como auto
móveis eletrodomésticos, prevaleceu, au
mentando a utilização de inúmeros mi
nerais observamos que o Imposto Sobre 
Minérios está a menos de (1%) um por 
cento da arret1adação tributária total, e 
que cresceu, entre 1967 e 1974, em apenas 
três centésimos por cento (0,03%), -
notem bem, Srs. Senadores. É o caso,_Sr. 
Presidente, de indagarmos as razoes, 
descermos às causas fundamentais da 
distorção. 

É necessário, e!,ll primeiro lugar, um 
estudo da leglslaçao pertinente, pois q~e, 
a nosso ver, .a maior parte <!as distorçoes 
ocorrem pela mâ aplicaçao do texto 
constitucional, que fixou as linhas mes
tras da matéria. 

A Emenda Constitucional n.0 1, de 17 
de outubro de 1969, deu competência à 
União para instituir Imposto Onico so
bre os Minerais do País, segundo a Letra 
do art. 21, item IX. Portanto, sendo ele 
federal o que, na prática, garante o sis
tema cie uma só incidência, evita-se a 
superposição de competências. Assim, 
pode ser exigido sobre qualquer das qua
tro operações que a Emenda Constitu
cional n.0 1 enumera, a saber: 

1. Extração; 
2 . Clrculaç ão; 
3. Distribuição; e 
4. Consumo. 
É importante, Sr. Pres1dente, muito 

embora possa parecer excessivo cuidado, 

destacar cada uma das operações, jâ que 
a escolha de uma delas exclui as demais, 
e isto, ainda quando resulte em simpli
ficação favorável ao sistema arecadador, 
pode estar.- e assim nos parece - re
duzindo a retribuição das áreas produ
toras, como pretendemos demonstrar. 

A condição básica da tributação refe
rida, para ser única, é a de ser cobrada 
uma só vez e nenhuma outra pode inci
dir sobre o bem em questão. Nesse caso, 
e completando o raciocínio do parágra
fo anterior, pode estar não só sendo re- · 
duzida a retribuição das áreas produto
ras, como também a própria arrecadação 
Federal, devido às sutllezas de interpre
tação sobre o que seja realmente mine
ral e quando um produto deixa de sê-lo. 

Além do mais, se a Emenda Constitu
cional n.o 1 enumerou quatro fases ou 
operações, em que pode ser eXIgido o 
tributo, evidentemente é porque ao le
gislador ficou claro não haver qualquer 
dificuldade técnica em escolher, por 
exemplo, o consumo do mineral, a fim 
de determinar o fato gerador do impos
to único, em conseqüência, a flex!blllda
de' da Constituição decorreu, antes de 
tudo, do intuito de facilitar o trabalho 
do legislador ordinário. Foram definidas 
as operações nas quais podel1a ser exi
gido o tributo, cabendo apenas optar por 
uma delas. É engano acreditar que a 
nossa Lei Maior poderia estar oferecen
do argumentos para os que objetivam, 
em última análise, escapar à obrigação 
tr'lbutârla. 

A Carta Magna, doutra parte, declara 
ser da competência exclusiva do Presi
dente da República a !niclatlva de leis 
que disponham sobre matéria financeira 
<art. 57, item I). o Congresso Nacional, 
assim, não pode legislar sobre tributos. 

Coube, por esta razão, ao Poder Exe
cutivo, por Intermédio do Decreto-Lei 
n.0 1. 038, de 21 de outubro de 1969, fixar 
a operação em que ocorre o fato gerador, 
quer dizer, o momento em que surge a 
obrigação tributária, e concomitante
mente pode ser exigido o pagamento do 
tributo ao contribuinte. Assim estabelece 
o Decreto-Lei n. o 1. 038, de 1969: 

1. Quando ocorrer a. saída do mine
ral da área titulada da jazida ou das 
áreas limítrofes ou vlz'lnhas onde se 
situem as suas instalações de bene
flciamen to; 
2. na ocorrência da primeira aqui
sição ao produtor, quando se tratar 
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de mineral obtido por faiscação, ga
rimpagem, cata ou extraído por tra
balhos rudimentares. 

Assim, o fato gerador do tributo sobre 
minerais do Pais ocorre na primeira cir
culação do produto, sendo que o valor 
tributável é o custo de extração, mais 
pequena margem de lucro. A · exceção é 
<!Uando o mineral foi consumido dentro 
da área titulada da jazida ou destinado 
a instalação nela situada. 

A ocorrência do fato gerador nas pri
meiras fases tem, a nosso ver represen
t:::.do uma distorção, pois o vaior que vai 
sendo agregado ao mineral, em etapas 
posteriores, nas quais o mineral continua 
substancialmente o mesmo (conforme 
prevê o regulamento do Imposto único 
sobre Minerais do Pais, na forma do De
creto n.0 66.694, de 11 de junho de 1970), 
deixa de receber a incidência do tributo, 
em detrimento das áreas produtoras. 

Assim, o tratamento das substâncias 
minerais, que em muitos casos acrescen
ta sign!ficat'lva parcela de valor ao pro
duto, bastante superior ao valor indus
trial de extração, está fora da incidên
cia do tributo - recordemos, aqui, que 
ele é único, seja qual for a sua natureza 
ou competência. Apenas é exigido o Im
posto de Renda e quaisquer taxas pela 
utilização de serviços públicos prestados 
ao contribuinte. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, para que o tributo seja efetivo 
e real, _julgamos oportuno propor que o 
Mlnlsteri·o da Fazenda, pelos seus órgãos 
próprios, elabore estudos em que consi
dere a possibilidade de, dentro do texto 
constitucional, ampliar a retribuição aos 
Estados, Municípios ou Distrito Federal 
pel~ exigência do Imposto na última ope~ 
raçao enumerada pelo art. 21 da Emenda 
n.0 1, de 1969, que é o consumo do mi
neral. 

Outro aspecto da legislação ordinária 
a merecer uma abordagem particular é 
a que se refere ao valor tributável para 
efeito de pagamento do tributo. 

Analisemos o caso dos minérios de fer
ro e de manganês. O Decreto-Lei n.O 
1. C33, de 1969, estabelece a sistemática 
de cálculo do valor tributável desses mi
nérios. Esse valor é traduzido por per
centuais do preço médi·o FOB do ano an
terior, fixados pelo Ministério da Fazen
da, ouvido o Ministério das Minas e Ener-
gia. · 

O cálculo do preço médio FOB é sim
ples, pois basta dividir o valor total de 
exportaçã·o de qualquer dos minérios -
ferro e manganês - pelo volume expor
tado, antes do embarque para o exterior, 
pois que FOB significa, é bom lembrar, 
posto no porto. 

··. Há uma distorção, de início, no valor 
tributável, qual seja a que corresponde 
a uma subestimação do preço no mer
cado externo. Por exemplo, quando o 
Ministério da Fazenda fixa o preço médio 
FOB, calculado pelo Departamento Na
cional da Produção Mineral, do Minis
tério das Minas e Energia, este é do ano 
anterior ao em que deverá ser exigido 
o tributo. Se, como agora, há uma lenta 
tendência a variações de preços no mer
cado internacional, cal a arrecadação. 

Mas, Srs. Senadores, esta não é a mais 
grave das distorções. Vejamos. 

O preço médio do minério de ferro foi, 
respectivamente, segundo a publicação 
"Informação Semanal da Carteira de 
Comércio Exterior do Banco do Brasil", 
em 1973 e 1974, de 8 dólares e sete cents 
e 9 dólares e 61 cents. 

Houve, portanto, uma variação, entre 
um ano e outro, de aproximadamente 
dezenove por cento. 

O valor tributável, fixado pelo Mlnis
tério da Fazenda, em sucessivas porta
rias, variou de quase 10 por cento. 

Deste modo a arrecadação tributária 
da união, a titulo do Imposto 'O'nlco so
bre Minerais do Pais, deixou de receber 
nove por cento, aproximadamente, com 
o trihuto. que, em decorrência disso, dei
xou também de ser recolhido pelas áreas 
produtoras, Estados, municípios ou Dls
tri to Federal. 

Mesmo raciocínio pode ser empregado 
para o manganês, cujos valores médios 
de exportação, segundo ainda a informa
ção semanal da CACEX, de 3 de feverei
ro de 1975, foram, em 1973 e 1974, res
pectivamente, de 23 dólares e 93 centa
vos e 33 dólares e 28 centavos. O valor 
do manganês teve acréscimos substan
ciais, p·ois variou, no período, de aproxi
madamente 51 por cento. em contrapar
tida o valor tributável do minério de 
manganês foi fixado de modo a variar 
13 por cento, que representa uma dife
rença de 38 por cento a menos para a 
arrecadação federal do Imposto único 
sobre Minerais do Pais, no que se refere 
ao manganês. 
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Cabe dizer, no entanto, que os percen
tuais aplicados sobre o preço médio FOB, 
a fim de obter o valor tributável, sofre
ram alteração a partir de 19 de setem
bro de 1974, pela Portaria n.0 504, do Mi
nistério da Fazenda. A variação é a se
guinte: 

1. Minério de ferro, de 35 para. 40 por 
cento; 

2 . Minério de manga.nês exportado 
pelo Amapá, de 50 para. 60 por cento; 

3. Minério de maganês exportado por 
outros portos nacionais, de 40 para 50 
por cento; 

4. Minério de manganês consumido 
no País, de 35 para. 40 por cento. 

É certo que a aplicação de percentuais 
mais elevados sobre o preço médio FOB 
dos minérios de ferro e de manganês 
eleva o valor tributável destes m1nera1s, 
favorecendo as áreas produtoras, confor
me preceito constitucional. 

Doutro lado, porém, fica demonstrado 
que os percentuais anteriores, em vigor 
desde fevereiro de 1971, mantiveram os 
níveis de arrecadação bastante inferio
rizados, em virtude de um valor tributá
vel subestimado. 

Torna-se, ainda, mais convincente es
te argumento, quando verificamos o tex
to da Portaria. n. 0 684, do Ministério da. 
Fazenda, de 31 de dezembro de 1974. Os 
percentuais, agora uniformizados por 
produto, foram bastante elevados, pas
sando a ser, respectivamente, para o mi
nério de ferro e de manganês de 45 e 70 
por cento. No caso especifico do manga
nês, num período inferior a um ano, 
houve expressiva. alteração, principal
mente para o mercado .interno, em que 
o percentual de 35 cresce para 70 por 
cento, ou seja, de cem por cento. 

Ainda. assim, numa revisão aprofun
dada. da legislação sobre o Imposto 'Oni
co sobre Minerais do Pais, não seria de
masiado estudar e propor critérios para 
a fixação dos percentuais para aplicar 
ao preço médio, a fim de. obter o valor 
tributável. Isso, na hipótese de serem 
mantidos os percentuais. Dizemos assim, 
porque já surgem interpretações no sen
tido de que as aliquotas fixadas para o 
cálculo do imposto, assunto que aborda
remos a seguir, têm sldo a um nível bai
xo, quando comparadas a outras, exata
mente porque consideram o valor indus
trial do minério. A partir dai, aceitamos 

o raciocínio, os percentuais seriam por 
fim supressos da legislação. 

Concluindo, Sr. Presidente, esta. parte 
da análise, insistimos na necessidade do 
estudo minucioso da legislação, no que 
respeita à fixação do valor tributável pa
ra fins de Incidência do Imposto 'O'nlco 
sobre Minerais do Pais. Somente ass'lm 
c.:mtarão as áreas produtoras com real 
e efetlva participação nos frutos da .ex
ploração mineral, realizada nos seus res
pectivos territórios. 

A terceira etapa de análise da. legisla-· 
ção ordinária a respeito do Imposto 'O'nl
co sobre Minerais do Pais se refere às 
aliquotas apllcáveis, a fim de atingir o 
objetivo final da sua existência, o valor 
a arrecadar. 

Chegamos, então, à divisão entre a ali
quota etetiva, aquela que realmente in
cide sobre o valor tributável e resulta 
na arrecadação do imposto, e a aliquota 
nominal, fixada pela legislação ordinária. 

De que vale estabelec~:r a a!iquota no
minal a nível elevado, quando subsistem 
etapas anteriores a sua apllcação, que a 
tornavam um Indicador sem significado 
prático e afinal de modo efetlvo diminui 
a arrecadação. · 

A aliquota efetlva., ou seja, aquela que 
de 15 e 7,5 por cento, para os minérios 
de ferro e de manganês, seja no mer
cado Interno ou no externo, 

A aliquota efet1va1 ou seja, aquela que 
realmente é apllcaCla sobre o valor tri
butável, reduz-se, na verdade, à quase 
metade da alíquota nominal. Assim, pa
ra o mercado interno, uma aliquota de 
15 por cento alcança, quando multo, 7,5 
por cento. Para. o mercado, a aliquota 
de 7,5 por cento, não vai além de 3,7 
por cento. Dita aliquota nominal, por 
mais elevada que seja, não atinge os ob
jetlvos do tributo; retribuir de modo real, 
o Estado Produtor. 

Daí por que a slmpies elevação de ali
quotas deixa distante a solução necessá
ria. para superar as distorções do Im
posto 'O'nlco sobre Minerais do Pais. Na 
verdade, as aliquota.s do Imposto 'O'nlco 
sobre Minerais são pequenas, desde que 
se dê uma única vez a Incidência do tri
buto. O mesmo não corre, por exemplo, 
com o Imposto sobre Produtos Industria
lizados, na área federal e com o Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias, na 
esfera dos Estados, que incidem sobre o 
valor agregado do produto. 
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Antes, entretanto, de procurar uma so
luçá{) que importe na elevação das ali
quotas do Imposto 'Onico sobre Minerais, 
cabe estudar, como vimos anteriormen
te, a escolha do fato gerador e também 
a fixação do valor tributável. É possível 
que numa etapa final surja a alternati
va de serem elevadas as alíquotas do 
Imposto 'Onlco sobre Minerais, que pode 
ser vista de dois . modos diversos. A pri
meira compreende o interesse da área 
produtora, em que se eleve a arrecada
ção, porquanto é diretamente beneficia.
da, o que, diga-se a verdade, ainda não 
está ocorrendo na escala em que deveria 
ser. Doutra parte, os Estados consumido
res recusam quaisquer alternativas que 
elevem as alíquotas do Imposto 'Onico 
sobre Minerais, principalmente porque 
beneficio estabelecido na Emenda Cons
t'ltucional n.0 1 art. 26, item III, § 2.0 ) 

permite às indústrias consumidoras de 
minerais abaterem a parcela correspon
dente ao· Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias, em noventa por cento, e 
sobre os produtos industrlal!zados, em 
dez por cento. Sendo o ICM um imposto 
da competência estadual, deste modo os 
Estados que denominamos consumidores 
dizem-se prejudicados, se aceita a alter
nativa. De fato, teriam reduzida a sua 
arrecadação. 

Deste modo, Sr. Presidente, cremos ter 
exposto, de maneira um tanto minucio
sa até, a questão do Imposto único so
bre Minerais do Pais, descendo a um ní
vel em que poderiamos, então, formular 
um projeto de lei. Optamos, porém, pela 
forma de pronunciamento, sabendo que 
pesa sobre o Congresso Nacional a veda
ção constitucional no que respeita a Ini
ciativa de matéria financeira. Demons
tramos que não basta destinar 90 por 
cento da arrecadação para as áreas pro
dutoras, se o que é arrecadado é irrisó
rio, mas que é preciso alterar a legisla
ção ordinária, no que respeita ao fato 
gerador do tributo, ao valor tributável e 
alíquotas. Não estamos exigindo, na ver
dade, nada que ultrapasse os llmltes 
constitucionais, mas acreditamos que a 
Emenc'!a Constitucional n.o 1, de 1969, 
tem sido posta de lado. O Imposto 'Onlco 
sobre Minerais, desde que não atinge a 
um por cento da arrecadação tributária 
federal, é posto à margem e quase nun
ca objeto de estudo. Assim, é submetido 
a pressões de grupos interessados em re
tirar das áreas produtoras e do Pais os 
recursos não-renováveis, principalmente 
as empresas multinacionais, que vêem 
no Imposto único sobre Minerais um trl~ 

buto sobre a exportação, significando de 
alguma sorte diminuição de seus lucros. 
Mas,· acima de tudo, cabe preservar a 
riqueza mineral do Pais, ou, pelo menos, 
aceita a tese da exportação continuada, 
aumentarmos a arrecadação federal, ob
jetlvando compensar condignamente as 
~reas produtoras. 

Isto, Sr. Presidente, só poderá ser con
siderado uma conquista se apreciarmos 
obetivamente as distorções da atual sis
temática do Imposto 'O'nico sobre Mine
rais do Pais pelo aperfeiçoamento de 
suas normas. 

Aí fica nossa contribuição que quer 
ser uma defesa intransigente dos inte
resses de todas as regiões produtoras de 
minério e, de maneira especial, das ter
ras de Minas Gerais, de cujo Estado te
mos a honra de ser um dos representan
tes nesta Casa. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores fala
mos do fato gerador, falamos do valor 
tributável; falaremos, agora, da chama
da aliquota nominal. 

Alíquota nominal para exportação, de 
cerca de 7,5% para importação, de 15%. 
para alguns estudiosos do assunto, bas
taria que nós aumentássemos o valor 
dessa alíquota nominal, porque, realmen
te, quando se joga o va.lor dessa alíquota 
no campo do imposto, ela passa a uma 
alíquota efetiva, que, segundo o Banco 
Nacional de Desenvolvlmento de Minas 
Gerais, praticamente se reduz de 7,5% 
para a metade, e de 15% para a me
tade. Nós entendemos, Sr. Presidente, 
que não poderíamos apenas aumentar 
esta alíquota. Gostaríamoa que o estudo 
da distorção sobre Imposto 'Onlco de Mi
nerais neste País fosse feito numa abor
dagem geral, no seu fato gerador, no 
seu valor tributável e na sua alíquota. 
E aqui vale a pena lembrar que a Com
panhia Vale do Rio Doce - e abro aqui, 
Sr. Presidente, um parêntese: multo bem 
dirigida na atual!dade, pelo Economista 
Fernando Roquete Reis. Essa Compa
nhia faturou, no ano de 1974, cerca de 
quatrocentos e clnqüenta milhões de dó
lares, deixando ao nosso Estado1 ao Es
tado de Minas Gerais, ao seu Es~ado, Sr. 
Presidente, e à cidade de Itablra, onde 
estão as maiores jazidas de minérios da 
companhia Vale do Rio Doce, apenas 
se.ssenta e três milhões de cruzeiros dos 
quatrocentos e cinqüenta milhões de 
dólare.s faturados em 1974, corresponden
do a pouco mais de 2% desse f.aturamen
to da Companhia. Os números ai estão. 
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O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex. a me 
permite ligeira intervenção? 

O Sr. Itamar Franco - Com multo 
prazer, Excelência. 

O Sr. Benedito Ferreira - Eu me au
sentei, lamentavelmente, alguns minutos 
do plenário e não pude alc.a.nçar bem o 
sentido do discurso de V. Ex.a Mas, do 
pouco que pude alcançar, depreendo que 
V. Ex.a se queixa de que a aliquota tri
butável não corresponde ao preço real 
exportável. Gostaria que V. Ex.a me in
formasse se realmente é essa a queixa. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ela. é uma 
delas. De modo que dare! uma pe
quena recordação a V. Ex.a, para que 
não se cometa alguma Injustiça do que 
falo aqui na tribuna. 

O Sr. Beneclito Ferreira - Multo obri
gado. Mas era só para apropriar-me bem 
do pensamento de V. Ex.a 

O SR. ITAMAR FRANCO - Quando 
estamos falando na distorção do Impos
to 'Onlco sobre Minerais neste Pais, es
tamos lembrando, sobretudo, que não 
perde apenas o Estado de Minas Gerais, 
como uma das primeiras fontes produto
ras de minério deste Pais, mas também 
a Nação brasileira. Disse aqui que, em 
1974, deste Imposto único arrecadado 
pelo Governo brasileiro, da sua receita 
global tributária, correspondeu esse im
posto a apenas cerc.a de sessenta e cinco 
centésimos. 

O Sr. Benedito Ferreira - Ocorre que 
gostaria que V. Ex.a examinasse se a 
preocupação governamental, no caso, em 
tributando da forma que tem feito, apa
rentemente com prejuízos para o Erário, 
Noo estaria, com Isto, criando condições 
para alcançarmos os nivels de exporta
cães que temos alcançado, de vez que V. 
Ex.a citou que, em 1967, exportamos qua
torze milhões de toneladas métricas, já 
em 1974 atingimos sessenta milhões. Ora, 
recordo-me da pressa que se teve de re
formular o nosso sistema de transporte 
de minérios para não perdermos con
tratos que já estavam mais ou menos 
adiantados, em virtude da competição 
surgida com outros paises, como é o caso 
específico da Austrálla. Logo, acho que 
o Governo Federal, em tributando de ma
neira .aparentemente danosa para o Erá
rio, está, desta maneira, criando condi
ções para atingirmos os nivels de expor
tações que temos atingido, de vez que 
verificamos, ai, uma multiplicação. de 

quatro vezes e mela no período de 1967 
a 1974. Gostaria, como disse. de registrar 
esta observação, porque entendi que a 
preocupação do Governo federal tem si
do a de alcançar maior indlce possível 
de exportação sem perder os mercados 
tradicionais que temos mantido até aqui. 
Muito obrigado a V. Ex.a 

(0 Sr. Presidente faz soar a campa
inha.) 

.. J' ' ... 

O SR. ITAMAR FRi\NCO- Sr. Presi
dente, eu pediria a condescendência de 
V. Ex.a para mais 5 minutos. Espero que 
v. Ex.a não se:oponha. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Já. está .findo o periodo destinado ao 
Expediente, mas concederei a V. Ex.• 
mais 5 minutos. Pediria, apenas, que não 
aceitasse mais apartes. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Vou ape
nas responder o aparte do nobre Senador 
Benedito Ferreira. 

Concordo com V. Ex.a em que o Go
verno Federal tem que ver o problema 
das exportações. E lembro, assim, muito 
respeitosamente a V. Ex.a, que o minério 
não é igual à couve - que nós planta
mos, colhemos, e nasce novamente - o 
minério de ferro só dá uma vez. 

o fato a que temos assistido, em Mi· 
nas Gerais, é que estamos exportando 
minério, estamos deixando buracos, es
tamos cada vez mals nos empobrecendo 
com essas exportações. E provando so
bretudo, também, que a importação de 
aço no Brasil tem sido maior que a ven
da de minério 'AO exterior. 

Sr. Presidente, nesse assunto que inte
ressa fundamentalmente ao meu Estado, 
e por que não dlzer à própria Nação -
quando nós do Senado Federal, nós par
lamentares, face à vedação da Carta 
Magna, não podemos apresentar nenhum 
Projeto de Lei para esta alteração -
queremos apenas, com a nossa voz, o 
nosso estudo, levar uma sugestão ao Go
verno federal. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ouso 
pretender, aqui, nesta tarde, que o ver
bo não se perca no vazio dos ventos e, 
para tanto, conforta-me saber que atu
almente está na Presidência da Comis
são de Minas e Energia o brasileiro ilus
tre, o batalhador incansável, o nobre Se
nador João Calmon. Aqui e agora apre
sento, Sr. Presidente, e requeiro mesmo, 
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nos termos regimentais, a devida auto
rização para que seja realizado nesta Ca
sa, um simpósio acerc.a do Imposto 'O'nico 
sobre Minerais, no mês de maio próxi
mo futuro, a ser promovido pela Comis
são de Minas e Energia, simpósio que, 
por certo, contará com autori.dades fe
derais, com governllidores de Estado, com 
prefeitos Interessados no problema so
cial da sua região, face a esse imposto. 

Terminando, aqui e agora residem mi
nhas funda;dns esperanças de que atra
vés desta comissão, por via de sua dinâ
mica Presidência, promova-se um sim
pósio acerca do Imposto "O'nlco sobre Mi
nerais, cujo necessário requerimento vou 
passar, agora, à.s mãos seguras de V. Ex.a 
e que, se deferido, dará prosseguimento 
a nossos estudos e suplementos valiosos 
à nossa tese, resultando em mais uma 
colaboração do Legislativo ao Executivo 
e, sobretudo, nesta despretensiosa cola
boração de um representante das Alte
rosas. 

Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENHOR 
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO 

QUADRO I 

BRASIL 
Arrecadação total do Imposto 1l'nico 

sobre Minerais do Pais 
1967 - 1974 

_____ ____; ___ c;:cr~$ 1. ooo,oo 
Variação 

Ano Arrecadaçllo anual (o/o) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 (1) 
1973 
1974 

31.459 
37.517 
44.875 
68.040 

112.903 
226.692 
317.622 
458.311 

19,26 
19,61 
51,62 
65,94 

100,78 
40,11 
44,29 

1) A partir de 1972, dados sujeitos a con
!lrmaçllo. 

FONTE: Anuário EconOmlco Fiscal - 1972, MI· 
nlstérlo da Fazenda, Centro de Informações 
EconOmlco-Flscals, 1973 (1967·1971). Ministério 
da Fazenda, Secretaria da Recel ta Federal, Coor
denaçâo do Sistema da Arrecadaçab (1972·1974). 

QUADRO II 

BRASIL 

Arreca~ão federal 

Imposto 1l'nico sobre Minerais, 
impostos totais (1) e receita tributária (2) 

1967 - 1974 
Cr$ 1. 000,00 

(1) (2) totais (3) tributária (4) (5) (6) 
Ano I.U.M. Impostos Receita (2/3) (2/4) 

1967 31.459 4.898.145 5.026.505 0,64 0,62 
1968 37.517 9.860.113 9.951.648 0,38 0,38 
1969 44.875 14.164.679 14.400.935 0,32 0,31 
1970 68.040 18.187.512 18.528.456 0,37 0,37 
1971 112.903 24.235.016 24.950.732 0,46 0,45 
1972 (3) 226.692 35.539.365 36.519.352 0,64 0,62 
1973 317.622 47.256.209 49.891.612 0,67 0,64 
1974 458.311 66.678.61!'7 70.026.e49 0,69 0,65 

(1) os Impostos totais compreendem os seguintes: Imposto de Importação, sobre a Proprie• 
dade Territorial e Rural, Renda, Transmissão de Bens e Direitos, sobre Produtos Industrializados, 
sobre a Olrculaçdo de Mercadorias, sobre Transporte de Passageiros em Rodovias, Onlco Sobre 
Lubrl!lcantes e Combustlvels Liquidas o Gasosos, sobre Energia Elétrlca, sobro Minerais do Pais. 
A partir de 1972, é lncluldo o total de Impostos mais as taxas federais, com a reserva a Plll'llr 
ele 1972. 

(2) A receita tributária Inclui o total de Impostos mais as taxas federais, com a reserva 
a partir de 1972. 

(3) A partir de 1972, dados sUjeitos a con11rmaç!lo, 

FONTE: Anuârlo EconOmlco Fiscal - 1972, Ministério da Fazenda, centro de Intormaçôell 
EconOmlco-Fiscals, 1973 ( 1967 ·1971) • 

Ministério da Fazenda, Secretaria da Rocolta Fodoral, Coordenação do Slstollll!. de Arroca· 
ciaoAo (1972-1974). 

li 
'I I. 
ij 
I 
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QUADRO III 

Preço médio FOB dos minérios de ferro e de manganês 
pa.ra efeito do cálculo do valor tributável segundo o 

Decreto-Lei n.0 1.038, de 21-10-1969 

Portarias do Ministério 
da Fazenda 

GB- 49, de 17- 2-1971(1) 

GB-390, de 22-12-1971 {2 ) 

132, de 17- 5-1972 (B) 

208, de 30- 8-1972{4) 

333, de 29-12-1972 (G) 

103, de 11- 5-1973 (6) 

221, de 31- 8-1973 (7) 

342, de 26-12-1973 (B) 

216, de 3- 5-1974(0) 

504, de 19- 9-1974(10) 

684, de 31-12-1975 (11) 

Feno 

35,00 

42,90 

44,50 

45,42 

46,74 

45,81 

46,11 

48,45 

51,08 

54,72 

69,79 

Variaçlio 

(%) s/valor 

anterior 

22,57 

3,73 

2,07 

2,91 

- 1,99 

0,65 

5,07 

5,43 

7,13 

27,54 

Mangani!s 

95,00 

120,57 

125,08 

127,67 

143,19 

140,72 

141,68 

150,11 

162,25 

173,83 

255,70 

Cr$ 1,00 

Varalç.\lo 

(%)&/valor 

anterior 

26,91 

3,74 

2,07 

12,16 

- 1,72 

0,68 

5,95 

8,09 

7,14 

47,10 

(l) Antes desta Portaria, outra, de n,o GB-50, de 23·2·71, determinou que enquanto nlio 
fosse regulamentado o Decreto-Lei n.• 1.038, o lançamento e o recolh!mento do I.tl'.l\4. seriam 
efetuados com base na últ!ma pauta de valores baixada pelo Ministério da Fazenda, obedecidas 
as aliquotas da Lei n,o 4.425, de 8-10-84. 

A Portaria GB-49 vigorou até 31·12-71. 

(2) VIgorou até 30-4·72. 

(3) Vigorou até 31·8·72. 

(4) Vigorou até 31-12·72. 

(5) Vigorou até 30-4-73. 

(6) Vigorou até 31-8·73. 

(7) Vigorou até 31-12·73. 

(8) Vigorou até 30-4·74. 

(9) VIgorou até 31·8-74. 

(10) Vigorou até 31·12·74. 

(11) Em vigor até 30-4·75. 

FONTE: Portarias do Ministério da Fazenda. 



-138-

QUADRO IV 

Percentuais aplicáveis sobre o preço médio FOB, para obter o valor tributável 
dos minérios de ferro e manganês, segundo o DL 1. 038, de 1969 

Manganês 
Manpnês exportado 

Portarlaa Minério . exportado noutros portos 
de ferro pelo AmapA nacionais 

GB- 49, de 17.:. 2-71 35 50 40 
GB-390, de 22-12-71 35 50 40 

132, de 17- 5-72 35 50 40 
208, de 30- 8-72 35 50 40 
333, de 29-12-72 35 50 40 
103, de 11- 5-73 35 50 40 
221, de 31- 8-73 35 50 40 
342, de 26-12-73 35 50 40 
216, de 3- 5-74 35 50 40 
504, de 19- 9-74 40 60 50 
684, de 31-12-74 45 

FONTE: Portarias do :Ministério da Fazenda. 

(1) 
Ano 

QUADRO V 
Brasil 

Comércio Exterior 
Exportação de Minério 

de Ferro e de Manga.nês 
1967 - 1974 

US$ 1.000 

(t) (Z) (3) (4) = (3/Z) Ano Quantidade 
Quantidade Valor Preço médio• (1) (t) (Z) 

Manranl!s Minério 
consumido de manganês 

no Pais 

35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
40 

70 

US$ 1.000 

Valor Preço médio' 
(3) (4) = (3/Z) 

-----------F-ERR0--------------- MANGANl!:S 

1967 14.279.231 
1968 15.049.735 
1969 21.477.576 
1970 27.943.310 
1971 31.020.373 
1972 30.512.459 
1973(1) 44.962.858 
1974 59.429.451 

102.783 
104.450 
147.391 
208.602 
237.327 
231.707 
362.811 
570.899 

7,20 
6,94 
6,86 
7,46 
7,65 
7,59 
8,07 
9,61 

1) A partir deste ano (1973), dados da Carteira 
de Comércio Exterior elo Banco elo Brasil; 

2) cló:ar/tonelada. 

1967 542.017 13.959 25,75 
1968· 1.123.909 24.125 21,46 
1969 860.619 17.077 19,84 
1970 1.588.079 30.592 19,26 
1971 1. 797.039 37.706 20,98 
1972 1.174.682 27.262 23,21 
1973(8) 788.435 18.866 23,93 
1974 1.493.170 49.699 33,28 
2) preço mécUo - dólar/tonelada. 
3) A partir deste ano, dados da CACEX. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tlsta, Anuário Estatlatlco do Brasil, 1970, 1971 
e 1973; Banco do Brasil, Intormaç!o Semanal 
da CACEX, do 3 de fevereiro ele 1975. 

QUADRO VI 

Ano 
(nm do período) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

( 1) Apenas para vencia. 

Taxa Cambial de 1967 a 1974 
Compra 

2,700 
3,805 
4,325 
4,920 
5,600 
6,180 
6,180 
7,395 

Venda 

2,715 
3,830 
4,350 
4,950 
5,635 
6,215 
6,220 
7,435 

FONTE: Banco Central do Brasta. 

Varlaçlo percen
tual(!) (%) 

41,07 
13,58 
13,79 
13,84 
10,29 

-2,98 
19,53 



QUADRO vn 
Alíquotas do Imposto "Onico Sobre Minerais 

Dlscrlm.lnaçA.o 

subs- Metais nobres, 
Ferro e ManganEs Demais Substâncias Sal-Gema e pedras preciosas 

LEGISLAÇÃO tàncla.S e semi-preciosas Carvlo Minerais Sal Marinho Águas 
Minerais 

Espor- Mineral 
Mercado I Mercado I Espor- Mercado I Expor- Minerais 

em Geral Mercado I Expor-
lutemo taçh lutemo tação Interno tação lutemo tação 

LEI N.D425, 

8-10-64 10 8 

DL. N.0 334, 
12-10-67 10 

* 

DL. N.0 1.038, 

21-10-69 1 1 '1 ll 4 4 17 

DL. N.O 1.083, 

6-2-70 1 ... 1 '1 'I 4 4 17 17 17 
. 

DL. N.O 1.172, 

2-6-71 1 1 '1,5 15 4 15** 15 

DL. N.o 1.201, 

29-12-71 o••• 
·-- -- --- --· -

• O decreto se refere às "substAncla.a mlnerala em geral ... lnclutdo o carvl.o mineral; 

** A partir de 1974. No e"erclcio de 1972: 16%, enquanto p/1973 a allquota tol estabelecida em 15,5%; · 

••• Até o tlnal de 1974. Fonte: LeclsJaçlo Federal. 
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QUADROVm 

Arrecadação do Imposro '(]nico sobre Minerais no Estado de Minas Gerais 
Comparação com o total arrecadado no País 

1967 - 1974 
Cr$.1 000,00 

Partlclpaçiio 
Ano I.U.M. do Estado I.U.M. total de Minas Gerais 

de Minas Gerais do Pais DO total 
arrecadado 

(1) (2) (3) (4) = (2/3) 

1967 16.448(1) 31.459 52,28 
1968 16.969 37.517 45,23 
1969 20.501 44.875 45,68 
1970 27.668 68.040 40,66 
1971 37.220 112.903 32,97 
1972(2) 74.698 226.692 32,95 
1973 101.871 317.622 32,07 
1974 166.123 458.311 36,25 

(1) O dado, na tonto, exclui o carvão mineral. 
(2) A partir de 1972, dados sujeitos a conflrmaç!l.o. 
FONTE: Anuá.rlo Mineral Brasileiro, Departamento Nacional de Produç!l.o Mineral, Mlnls· 

térlo das Minas e Energia, 1973 ·(I. U.M. de Minas Gerais para 1967). 

Anuá.rlo EconOmlco Fiscal - 1972, Ministério da Fa~enda, Centro de Informações EconOmlco
Fiscals, 1973 (1961·1971 - I.U.M. total do Pais). 

Ministério da Fa~enda, Secretaria da Receita Federal, Coordenação do Sistema de Arreca
dação (I.U.M. do Estado de Minas Gerais a partir de 1968 e I.U.M. total do Pa!s entre 1972•1974). 

Comparecem mais os Senhores Se
nadores: 

José Guiomard - Fausto Caste
lo-Branco - Petrônio Portella -
Domício Gondim - Milton Cabral 
- Arnon de Mello - Teotônio Vile
la - Gllvan Rocha - Luiz Viana -
João Calmon - Roberto Saturnino 
- Gustavo Capanema - Franco 
Montoro - Orlando Zancaner -
Benedito Ferreira - Osires Teixeira 
- Lenoir Vargas -Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, comunicações que serão 
lidas pelo Sr. 1. 0-Secretãrio. 

São lidas as seguintes 

COMUNICAÇÕES 

Em 3 de abril de 1975. 
Sr. Presidente: 

Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Re
gimento Comum do Congresso Nacional, 
tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, para os devidos fins, que 

esta Liderança deliberou propor a subs
tituição do nobre Sr. Senador José Guio
mar pelo nobre Sr. Senador Saldanha 
Derzi, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que darã parecer sobre a Men
sagem n.0 29/75-CN, que fixa remunera
ção do Governador do Estado do Rio de 
Janeiro - Decreto-Lei n.0 1.395, de 11 
de março de 1975. 

Aproveito a oportunidade para reno
var os protestos da mais alta estima e 
distinta consideração. - Senador Pe
trônio Portelia, Líder da ARENA. 

Em 3 de abril de 1975. 
Sr. Presidente: 

Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Re
gimento Comum do Congresso 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 Augusto Fran
co pelo nobre Sr. Senador Vlrgilio 
Tãvora, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que darã parecer sobre a Men-
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sagem n.0 28/75-CN - Decreto-Lei 
n.o 1. 394 de 27 de fevereiro de 1975. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
os protestos da mais alta estima e dis
tinta consideração. - Senador Petrônio 
Portella, Líder da ARENA. 

Em 3 de abril de 1975. 
Sr. Presidente: 
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do 

Regimento Comum do Congresso Nacio
nal, tenho a honra de comunicar a Vos
sa Excelência, para os devidos fins, que 
esta Liderança deliberou propor a subs
tituição do nobre Sr. Senador José Sar
ney, pelo nobre Sr. Senador Renato 
Franco, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que dará parecer sobre a Men
sagem n.0 28/75-CN - Decreto-Lei 
n. o 1. 394 de 27 de fevereiro de 1975. 

Aproveito a oportunidade para reno
var os protestos da mais alta estima e 
distinta consideração. -Senador Petrô
nio Portella, Líder da ARENA. 

Em 3 de abril de 1975. 
Sr. Presidente: 
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Regi

mento Comum do Congresso Nacional, 
tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, para os devidos fins, que es
ta Liderança deliberou propor a substi
tuição do nobre Sr. Senador Orlando 
Zancaner pelo nobre Sr. Senador Wil· 
son Campos, na Comissão Mista do Con
gresso Nacional que dará parecer sobre 
a Mensagem n.0 28/75-CN - Decreto
Lei n.0 1.394 de 27 de fevereiro de 1975. 

Aproveito a oportunidade para reno
var os protestos da mais alta estima e 
distinta consideração. -Senador Petrô
nio Portella, Líder da ARENA. 

Em 3 de abril de 1975. 
Sr. Presidente: 
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Regi

mento Comum do COngresso 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 Luiz Viana 
pelo nobre Sr. Senador Altev!r Leal, na 
Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre a Mensagem 
n.o 27/75-CN- Decreto-Lei n.0 1.393 de 
25 de fevereiro de 1975. 

Aproveito a oportunidade para reno
var os protestos da mais alta estima e 
distinta consideração. - Senador Petrô
nio Portella, Líder da ARENA. 

Em 3 de abril de 1975. 
Sr. Presidente: 
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Regi

mento Comum do Congresso Nacional, 
tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência, para os devidos fins, que 
esta Liderança deliberou propor a subs
tituição do nobre Sr. Senador Tarso 
Dutra pelo nobre Sr. Senador José Lln· 
doso, na Comissão Mista do Congresso 
Nacional que dará parecer sobre a Men
sagem n.O 27/75-CN - Decreto-Lei 
n.o 1. 393 de 25 de fevereiro de 1975. 

Aproveito a oportunidade para reno
var os protestos da mais alta estima e 
distinta consideração. - Senador Petrô
nio PorteUa, Líder da ARENA. 

Em 3 de abril de 1975. 
Sr. Presidente: 
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do 

Regimento Comum do Congresso Nacio
nal, tenho a honra de comunicar a Vos
sa Excelência, para os devidos fins, que 
esta Liderança deliberou propor a subs
tituição do nobre Sr. Senador José 
Samey pelo nobre Sr. Senador Hen
rique de La Rocque, na. Comissão Mista 
do Congresso Nacional que dará parecer 
sobre a Mensagem n.0 24/75-CN - De
creto-Lei n.0 1.391 de 19 de fevereiro de 
1975. 

Aproveito a oportunidade para reno
var os protestos da mais alta estima e 
distinta consideração. -Senador Petrô
nio Portella, Líder da ARENA. 

Em 3 de abril de 1975. 
Sr. Presidente: 
Nos termos do § 1.0 do art. 10 do Regi

mento Comum do Congresso 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 Tarso Dutra 
pelo nobre Sr. Senador Virgílio Távora, 
na Comissão Mista do Congresso Nacio
nal que dará parecer sobre a Mensagem 
n.o 24/75-CN - Decreto-Lei n.0 1.391 de 
19 de fevereiro de 1975. 

Aproveito a oportunidade para reno
var os protestos da mais alta estima e 
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distinta consideração. -Senador Petrô· 
nio Portella, Lider da ARENA. 

O SR. PRESIDEN'l'Ê (Magalhães Pinto) 
- Serão feita:~ as substituições solici
tada:~. 

A Presidência recebeu a Mensagem n.0 

69, de 1975 . (N.0 85/75, na origem, de· 
3-4-75), pela qual o senhor Presidente 
da República, nos termos do disposto no 
art. 42, item VI, da Constituição, subme
te ao Senado proposta do senhor Mlnls· 
tro de Estado da Fazenda para que seja 
levantada a proibição contida na Reso
lução n.0 58/68 do Senado Federal, a fim 
de que a Prefeitura Municipal de Peder-
neiras (SPl possa fixar em ........... . 
Cr$ 2.500.000,00 (dois milhões e qui
nhentos mil cruzeiros) o limite de sua 
divida consolidada. 

A matéria será despachada às Comis
sões de Economia e de Constituição e 
Justiça. 

Com vistas ao exame da:~ Mensagens 
n.os 58 e 62, de 1975, do Senhor Presiden
te da República, esta Presidência con
voca Sessão Extraordinária do Senado 
Federal a realizar-se hoje, às dezoito 
horas e trinta minutos. 

Por esse mo-tivo, a Sessã,o COnjunta, 
marcada para as dezoito horas e trinta 
minutos, fica transferida para as deze
nove horas. 

Sobre a mesa, requerimento que será. 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 138, de 1975 

Nos termos do art. 47, inciso I, do Re
gimento Interno, requeiro seja consi
derado de licença para tratamento de 
saúde, conforme atestado médico anexo, 
o periodo de 7 a 30 de abril do corrente. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1975. 
- Augusto Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O requerimento está devidamente 
instruido com o atestado médico previsto 
no art. 47 do Regimento Interno. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica conce

dida. a licença solicitada. 

Está terminado o periodo destinado 
ao Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 30, de 1975, do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, solicitan
do o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n.o 65, de 1974, de 
sua autoria, que altera o art. 5.0 da 
Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960, 
e dá outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria continuará em sua tramita

ção normal. 

Item 2 

Votação, em turno único, do Re· 
querimento n.0 31, de 1975, do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, solicitan
do o desarquivamento do Projeto de 
Lei do Senado n.0 70, de 1974, 
de sua autoria, que suprime o § 3.0 

do art. 5.0 da Lei n.o 3.807, de 26 
de agosto de 1960, e dá outras pro
vidências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria continuará em sua tram1· 

taçoo normal. 
Item 3 

Discussão, em turno único, da Re
daçoo final (oferecida pela Comissã,o 
de Redação em seu Parecer n.O 2, de 
1975), do Projeto de Lei da Câmara 
n.o 114, de 1974 (n.0 2.307-C/70, na. 
casa de origem), que acrescenta 
alínea. ao art. 514, caput, da Conso
lidação das Leis do Trabalho, apro
vada pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de 
1.0 de maio de 1943. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Noo havendo quem sobre a mesma. se 

pronuncie, encerro a discussão. 

Encerrada a. discussoo, a redaçã,o final 
é considerada definitivamente aprova.-
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da, nos termos do art. 359 do Regimento 
Interno. 

O Projeto vai à sanção. 

:1!: a seguinte a redação final aprovada: 
Redação final do Projeto de Lei 

da Câmara n.0 114, de 1974 (n.0 

2.307-C/70, na Casa de origem), que 
acrescenta alínea ao art. 514, caput, 
da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n.0 

5.452, de 1.o de malo de 1943. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. 514, caput, da Conso

lidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.o de maio 
de 1943, passa a vigorar acrescido de 
m!lls de uma alinea, com a seguinte re
dação: 

''Art. 514 - I I I I o I I I I ... I I I 1 1 I I I I I 1 I 

d) sempre que possível, e de acordo 
com as suas poss!b111dades, manter 
no seu quadro de pessoal, em con
vênio com entidades ass!stenc!a!s ou 
por conta própria, uma assistente 
social com as atribuições específicas 
de promover a cooperação operacio
nal na empresa e a integração pro
fissional na classe." 

Art. 2.0 - Esta Le'l entra em vigor na 
data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães PinfD) 
-Item 4 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n.o 3, de 1975 
(apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclu
são de seu Parecer n.o 4, de 1975), 
que suspende a. execução do art. 14 
da Lei n.o 2.145, de 24 de novembro 
de 1972 do antigo Estado da Guana
bara, na parte que incluiu os itens 
19 e 22 do art. 3.0 do Decreto-Lei n.0 

78, de 1969 •. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

discuti-lo, encerrarrei a. discussão. 

Está encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aproavm, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 

O Projeto irá à Comissão de Redação. 

:1!: o seguinte o Projeto aprovado: 
PROJETO DE RESOLUÇAO 

N.o 3, de 1975 
Suspende a execução do art. 14 da 

Lel n.0 2.145, de 24 de novembro de 
1972, do antigo Estado da Guana
bara, na parte que incluiu os itens 
19 e 22 do art. 3.0 do Decreto-Lei n.0 

78, de 1969. 
o Senado Federal, no uso das atiribu!~ 

ções que lhe confere o art. 42, Inciso VII, 
da Constituição, Resolve: 

Art. 1. 0 - Fica suspensa a execução 
do art. 14 da Lei n.o 2,145, de 24 de no
vembro de 1972, do antigo Estado da 
Guanabara, na parte que inclui os Itens 
19 e 22 do art. s.o do Decreto-Lei n.o 78, 
de 1969, declarado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2.o - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 
-Item 5 

Discussão, em primeiro turno 
(apreciação preliminar da constitu
clonall<lade, nos termos do art. 297 
do Regimento Interno), do Projeto 
de Lei do Senado n.0 79, de 1974, de 
autoria. do Senhor Senador Nelson 
carneiro, que acrescenta. parágrafo 
ao art. 115 da Lei n.0 1. 711, de 28 
de outubro de 1952, tendo 
PARECER, sob n.0 415, de 1974, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela 

Inconstitucionalidade. 
Em d!!!CUSSáo o Projeto. 
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre

sidente, peço a palavra. 
O SR. PRESmEN'l'E (MaralbãesPinto) 

-- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, é oportuno que 
chegue· ao exame do Plenár'lo · esse pro
jeto, porque aquele apontado por tantos 
como Inimigo da famil!a oferece, ainda 
nesta. oportunidade, um projeto para 
preservar a familla. 

A douta Comissão de Constituição e 
Justiça julgou-o Inconstitucional. Mas, 
a que visa o Projeto, sr. Presidente? 

Pela lei atua.l, a funcionária pública 
casada tem direito à licença sem ven
cimentos ou remuneração para acom-
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panhar o marido transferido, ex-officio, 
para outro ponto do território nacional, 
ou mandado servi~ no estrangeiro. Mas 
se o marido, um tenente do Exército, ou 
um capitão da Marinha, ou um funclo
nãrio público civil é removido para local 
onde exista uma repartição onde possa 
servir a sua mulher - também func!o
nãria pública -, ela tem direito de ser 
aproveitada e prestar os seus serviços ao 
Estado, naquela repartição. Mas, se não 
hã repartição, Sr. Presidente? E se essa 
mulher contribui com o seu trabalho 
para a economia do casal? Cada dia é 
mais freqüente a presença da mulher 
contribuindo com a ajuda de seu esforço 
para a manutenção do lar. 

Pois bem, Sr. Presidente, neste mo
mento, um "Inimigo da familla" apre
senta projeto assegurando a essa mulher 
o direito de acompanhar o seu marido e 
contar apenas para aposentadoria o 
tempo em que ela o estiver acompa
nhando. Quando não existir no local uma 
repartição pública onde ela possa tra
balhar - é um posto Isolado na frontei
ra do País, onde não hã repartição fe
deral onde ela possa trabalhar - ela 
terã, então, que perder o seu tempo de 
serviço ou abandonar o seu marido para 
continuar trabalhando? Para continuar 
ajudando a criação dos filhos? 

O projeto tem alto sentido social, Sr. 
Presidente, tem um alto sentido de defe
sa da familla. E creio, Sr. Presidente, que 
poucos terão o mesmo objetivo. Aliás, a 
douta Comissão de Constituição e Jus
tiça Isto mesmo reconheceu e proclamou 
quando diz: 

"O projeto tem relevante alcance 
social e .viria, como bem argumenta 
seu autor, atender a constantes pe
didos que vem recebendo de funclo
nãrios prejudicadas nos seus direitos, 
ao cumprirem o dever matrlmonal de 
acompanhar os esposos nos mais 
longínquos rlncões do território pá
trio." 

E esse projeto, Sr. Presidente, foi con
siderado Inconstitucional pela Comissão 
de C.onstitulção e Justiça. Membro da
quela Comissão, acostumado à serenida
de e à imparcialidade dos seus julga
mentos, não me insurjo contra a deter
minação. Mas, ao fazer essas considera
ções, quero daqui dirigir apelo ao Senhor 
Presidente da República para que, em 
defesa da famllla, da familla do funcio
nãr!o público civil e m!l!tar que é trans
ferido tome a Iniciativa de Projeto de Lei 

dessa natureza, que venha atender a 
esse objet!vo de alto alcance social, pro
clamado pela douta C.Omissão de Cons
tituição e Justiça. (Muito bem!) 

O SR. RUY SANTOS -Peço a palavra, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS- Sr. Presidente, 
o nobre Senador Nelson carneiro, autor 
do. projeto em exame, analisou o seu 
merlto. Perfeito! Contra o mérito não há 
dúvida. E o próprio Relator na Comis
são de Constituição e Justiça- e s. Ex." 
citou - destacou o relevante alcance 
social que viria com a sua aprovação. 
Mas o nobre Senador Nelson Carneiro 
parou ai. E diz ainda, o Relator: 

"Não podemos, no entanto, em que 
pesem os Indiscutíveis méritos da 
proposição, dar·-lhe o nosso apoio sob 
o aspecto constitucional. É que a 
nossa Lei Maior é taxativa no seu 
art. 57, inciso V, ao determinar que 
a competência para a Iniciativa, nes
se terreno, é do Sr. Presidente da 
República." 

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex." dá 
licença para um aparte? 

O SR. RUY SANTOS -Pois não! 
O Sr, Nelson Carneiro- Exatamente 

isso que acentuei. Eu me rendi à decisão 
da Comissão de Constituição e Justiça. 
Eu não impugno a decisão. Acho que o 
projeto, apreciado por aquela douta. Co
missão, deve ser rejeitado pela sua in
constitucionalidade, mas fiz apelo ao 
Senhor Presidente da República para 
que acolha. essa sugestão, e tome a ini
ciativa de projeto que, então, não teria o 
vício da inconstitucionalidade. De modo 
que S. Ex.a e eu estamos Inteiramente de 
acordo. 

O SR. RUY SANTOS - Só vim, allâs, 
a este microfone, Sr. Presidente e nobre 
Senador Nelson Carneiro, porque não 
ouvi bem S. Ex. e. Tive a impressão de que 
S. Ex.a estranhou a decisão da Comissão 
de Constituição e Justiça. Se S. Ex.a 
achou perfeita a decisão da Comissão 
de Constituição e Justiça não viria eu 
roubar o tempo do Plenãrio nem a aten
ção de V. Ex.6, Sr. Presidente, para re
jeitar o projeto. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Continua em discussão o projeto, 
quanto à constitucionalidade. 

I 
I, 
I, 
I 
" I' 
I 
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
discuti-lo, vou encerrar a discussão. 
(Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação o projeto, que tem pare

cer, pela inconstitucionalidade, da Co
missão de Constituição e Justiça. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, quei-
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 
É o seguinte o projeto que será ar

quivado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 '79, de 19'74 

Acrescenta parágrafo IUI art. 115 
da Lei n.0 1. 711, de 28 de outubro 
de 1952. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Acrescente-se ao art. 115 da 

Lei n.o 1. 711, de 28 de outubro de 1952, 
o seguinte parágrafo: 

"§ 3.0 - Não havendo na localidade 
repartição federal para lotação do 
servidor, sua licença será considera
da tempo de serviço para efeito de 
aposentadoria." 

Art. 2.0 - Entrará esta Lei em vigor 
na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Há oradores Inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, Sr.s. Senadores, perfeitamente 
cônscio da gravidade· e, acima de tudo, 
da delicadeza do tema que vou tratar, 
resolvi violentar-me a mim mesmo e 
trouxe um discurso escrito, para que eu 
não tenha .sequer, amanhã, a justlflca
tlv.a de que, no calor da Improvisação, 
não consegui fiscalizar exatamente o 
meu pensamento. 

E o assunto é tão delicado que come
ço por citar um simpósio realizado na 
Universidade de Dljon, na França, quan
do o Reitor Jacques Dehaussy convidou 
professores universitários, aquelas pes
soas ,a que, .hoje, nós chamaríamos "po
litólogos", e administradores de relevo 
na administração da França, propondo
lhes o exame de um só tema: "O papel 
extramllltar da.s Fo·rças Armadas, no 
Terceiro Mundo". 

Ao abrir esses colóquios, o Professor 
Dehaussy afirmou: 

"Com freqüência, no curso da His
tória, tem havido a necessidade de 
certa transfusão da organização e da 
estrutura essenciais ao Exército, nes
te vasto corpo social que é o Estado. 
Por vezes, o apelo vem de fora, apelo 
dos civis aos soldados, em f.avor da 
ordem do Estado. Por vezes, o apelo 
vem da consciência, ou da impaciên
cia, do.s próprios militares, Impelin
do-os a .sair do seu papel funda
mental." 

Ao enfatizar a necessidade desse estu
do, sobretudo do ângulo sociológico o 
Reitor de Dljon confessou as dificulda
des que tinha tido para marcar o sim
pósio, e elas .se Iniciavam no próprio cor
po universitário que declarava que a sim
ples presença do tema, alçado à condi
ção de painel para .ser discutido pelos 
professores unlve~sitários, era uma espé
cie de coonestaçao dessas participações 
que, segundo eles, . eram lntelr.amente 
descabidas. 

O Professor Dehaus.sy respondeu com 
fleugma, e disse: 

"Reação natural de juristas acostu
mados à velha prevalência do poder 
civil sobre o militar e até à regra 
da China antiga, em que o Manda
rim clvll tinha precedência .sobre o 
Mandarim militar, como se se pudes
sem conjurar as ln tervenções fre
qüentes dos militares, silenciando .so
bre elas." 

Por outro lado, o Professor Dehail.ssy 
diz: 

"Um ~polemlsta francês chamou-nos, 
a nós, professores universitários, de "os 
princlpes das nuvens", p,ara dizer que, 
cavalgando essas nuvens nas alturas, 
perdem o contacto com a realidade e o 
senso das proporções, Em compensação, 
muitos dos príncipes das nuvens acham 
que os militares são apenas pessoas preo
cupadas com.a força bruta e, quando não 
tabaréus, meros pugilistas mecanizados, 
Insensíveis às coisas do espírito. 

Precisamente num quadro como este, 
para provar que este equivoco é antigo, 
peço permissão ao Senado Federal para 
trazer um testemunho pessoal, o do meu 
noviciado na vida militar, na velha Es
cola Preparatória de Cadetes de Porto 
Alegre, no Parque Farroupilha, que su
cedera ao Colégio Militar, por onde ha
viam passado, de maneira notável, m111-
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tares como Humberto de Alencar C.a.stello 
Branco, Arthur da Costa e Silva e Emi-
lio Médici. · 

Meu encontro com o Exército foi uma 
sucessão de choques e de lições. Eu vi
nha de um ginásio - que me perdoe o 
eminente Senador Renato Franco, meu 
primeiro e querido diretor ·do Ginásio 
Padre Carvalho, no Pará - eu vinha de 
um ginásio- já não ao tempo de S. Ex.• 
como diretor - anárquico, onde jamais 
os currículos eram cumpridos. Eu me re
cordo de uma triste frase de efeito que 
tive quando cheguei para fazer concurso 
à Escola Milltar; quando me pergunta
ram pelos programas de Geometria no 
Espaço, que eram previstos para, àquela 
época, o 4.0 ano do ginásio, segundo a 
Reforma Francisco Campos, respondi que 
de Geometria no Espaço nada entendia, 
no espaço estava eu, que nunca um cur
riculo fora cumprido até o flm. Mas esse 
ginásio foi capaz de fazer uma revolução 
armada, foi capaz de arrombar a casa 
de armas do Tiro de Guerra e com al
guns fuzis, talvez descalibrados, fazer a 
revolução que mais durou na minha ter
ra, e que sacrificou jovens imberbes, cujo 
sangue fecundou as ruas das cidades de 
Belém do Pará, em apoio à Revolução 
Constltucionallsta de São Paulo de 1932. 

A primeira lição que recebi, pois, foi 
a da disciplina e por estranho que possa 
parecer, repito, por estranho que possa 
parecer a muitos, essa lição foi a da 
disciplina consciente e não Imposta, gra
ças a. um mestre admirável que foi o 
meu primeiro Comandante na Escola 
Preparatório de Cadetes de Porto Alegre, 
o Coronel Outubrino Antunes da Graça. 
Fazíamos prova de aferição de resulta
dos sem fiscalização. E ai daquele de 
nós que tentasse servir-se de processo 
fraudulento, porque a reação era da pró
pria turma. E desde ai, paralelamente, 
a noção de honra pessoal. Nós começá
vamos .a ser preparados todas as sextas
feiras na velha Porto Alegre, no sentido 
civico da nossa formação. Desde então 
me acompanha essa frase que me em
polgou e sucessivamente dela tenho lem
brado, embora alguns a acusem de algo 
redundante na construção do vernáculo. 
Dizia-se para nós a cada instante: "A 
Pátria nada se pede; a ela, porém, tudo 
se dá". 

Che~tUei, assim, armado cavaleiro da 
boa causa, à Escola Militar de Realengo, 
no Rio de Janeiro. Mais de 2.500 candi
datos ao seu 1.0 ano, 200 vagas apenas. 
Pouco depois, Inundava-nos a alegria de 

verificar que, após as provas de massa
cre, todas elas eliminatórias, o filho do 
mecânico Inácio de Loiola Passarinho 
era chamado para receber o seu enxoval 
e para receber o seu número de matri
cula. E três filhos de generais influen
tes, Chefes Militares da atlva, tinham 
ficado do lado de fora, barrados pelo 
exame intelectual. Era a segunda lição 
que eu aprendia. O menino pobre das 
águas barrentas do R'lo Xapurl, sem ne
nhum nome que dissesse alguma coisa 
ao Almanaque Militar, ingressava nessa 
escola e, insisto, filhos de generais não 
tinham o mesmo êxito. 

Era a garantia do recrutamento feito 
escrupulosamente pelo mérito! Era a 
conquista definitiva de um homem em 
relação a um classe, em relação a uma 
profissão que sempre sentiu nobre e à 
qual se dedicou com o maior empenho 
de sua vida. 

Era a igualdade de oportunidades, pe
dra basilar da democracia, para o filho 
do importante e para o filho do desim
portante. Democracia, aliás, que se evi
denciou mais ainda quando lemos uma 
informação estatistlca no quadro de avi
sos de minha Companhia de primeiro 
ano. Lá estava definida e esclarecida a 
origem dos cadetes recém-Ingressados 
na Escola Militar do Realengo: filhos de 
Oficiais eram flagrante minoria; solda
dos, cabos e sargentos, vários; filhos de 
pequenos comerciantes e de funcionários 
públicos modestos, a grande maioria. 

Ali estava representada maciçamente 
a classe média brasileira, um estrato so
cial que começava .a firmar-se na. demo
grafia do Brasil. 

Alfred Stepan, em seu livro "The Mi
litary ln Politics" que é considerado por 
muitos de nós da Revolução como .sendo 
injusto em relação à apreciação da Re
volução Brasileira de 64, traz, aqui pelo 
menos, esta demonstração clariss1ma de 
quem procura escrever munlciando-se 
com os argumentos vâUdos e não ape
nas com aqueles inventados. 

No quadro da página 33, eu tiro este 
exemplo: origem dos Cadetes, filhos de 
classes superiores tradicionais: 6% ; fi
lhos de famillas da classe média brasi
leira: 78,2%; filhos das classes inferio
res, assim considerados por Alfred Ste
pan como sendo os camponeses, os ope
rários de mão-de-obra não qualificada: 
15,8%, mais do dobro do contingente 
que provinha da área de abastados. 
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Mas, ainda no mesmo estudo, na página 
49, ele dá o nivel de educação dos pais 
desses alunos: Cadetes provenientes de 
pais cujo estudo primário era incom
pleto - que sabemos, às vezes, esconde 
um eufemismo, para não se dizer anal
fabetos - 30%; secundário incompleto: 
40,4%; são só nesses dois contingentes, 
70,4%, universitário incompleto e com
pleto, 29,6%. 

Ai está, Srs. Senadores, porque assis
te ou assistia tanta razão ao provecto 
Professor Santhiago Dantas, sem dúvi
da inteligência das mais peregrinas que 
este Pais conheceu, quando, em discurso 
na Câmara dos Deputados, declarou: 

"A classe m111tar no seu conjunto, 
mas principalmente o Exército bra
sileiro, tem o seu comportamento na 
nossa sociedade em grande parte, in
fluenciado pela profunda. coincidên
cia estrutural, entre ela e a classe 
média." 

Entretanto, um escritor francês con
ceituado, Jacques Lambert, que estudou 
a sociedade dualista do Brasil, embora 
reconhecendo que a origem de nossas 
Forças Armadas está na classe média, 
atribui-nos erroneamente a formação de 
um quisto dentro dessa classe, ou seja, 
uma casta, favorecida por privilégios es
peciais. 

Que casta é essa, Srs. Senadores? Que 
casta é essa que, em vez de fechar-se her
meticamente, como acontece com todas 
as castas, abre suas portas a todos os 
brasileiros, só reclamando deles, para 
que nela ingressem, que sejam selecio
nados pelo sistema do mérito intelectual? 

Vale a pena, neste passo, citar um ho
mem que teve formação marxista e que, 
entretanto, escreve um dos livros mais 
lúcidos sobre a Revolução de Março de 
64 e sobre os militares, que é Fernando 
Pedreira. Diz ele: 

"A constatação de que o Exército 
brasileiro não tem agido nas horas 
decisivas à revelia da opinião públi
ca e que, ao contrário, algumas ve
zes tem-se curvado a impulsos acen
tuados dessa mesma opinião, apenas 
serve para comprov,ar uma tese ge
ralmente aceita - atentai bem o 
Senado para isto - apenas serve 
para comprovar uma tese geralmen
te aceita e que era particularmente 
cara ao Sr. Luiz Carlos Prestes, Se
cretário-Geral do Partido Comunista. 

Dizia o Sr. Prestes em seus bons tem-
pos: 

"O Exército brasileiro é uma corpo
ração democrática, destituída de es
pirita de casta e estreitamente liga
do à sociedade civil, onde recruta os 
seus soldados e oficiais." 
"O que Importa assinalar .....;. prosse
gue o Sr. Fernando Pedreira - é que 
a um Exército com as caracterlsti
cas do nosso, ao menos teoricamente 
não se pode negar a capacidade de 
refletir as aspirações e sentimentos 
nacionais; ou para sermos absoluta
mente rigorosos, as aspirações e sen
timentos da classe média tradicio
nal, que é o estamento da sociedade 
ao qual pertence a grande maioria 
dos oficiais." 

Em meus 4 anos de curso da Escola 
Militar, como posteriormente nos cursos 
das Escolas de Aperfeiçoamento e Esta
do-Maior, a pregação foi marcantemente 
democrática. A palavra era sempre a 
mesma, a enfatizar que "o Exército é o 
povo fardado e armado"; que a Nação 
justa não comporta privilégios; que a 
profissão das armas deve ser entendida 
como sacerdócio; que o Exército jamais 
poderia confundir-se com as millcias dos 
caudilhos, nem com as tropas de jani
zaros, para serem empregadas contra o 
povo, segundo os interesses dos régulos. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. JARRAS PASSARINHO - Ouço 
o nobre Senador pelo Estado do Rio de 
Janeiro. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Senador 
Jarbas Passarinho, o senado presente 
já está sentindo, aliás, que V. Ex. a irá 
produzir uma perfeita análise socioló
gica do papel do Exército na vida brasi
leira. Conheço a História do Exército 
Brasileiro, editada pela Biblioteca do 
Exército, resultante de um trabalho de 
pesquisa dos alunos da Escola de Co
mando e Estado-Maior a que V. Ex. a 
acaba de fazer referência, e que nasceu 
da idéia do General Murici .e de uma 
pesquisa direta feita pelos próprios alu
nos daquele credenciado estabelecimen
to de ensino superior m111tar. São apenas 
dados estritamente históricos. V. Ex.a, 
em sua análise, cita o seu próprio, exem
plo, olhando esse ramo das Forças Ar
madas sob o aspecto de isenção politica. 
Isto é muito nobre, vindo de V. Ex.a, que 
tem a sua formação naquele setor. Per-
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doe~ me V. Ex. a a interrupção, mas à 
simples menção da palavra Escola de 
Comando do Estado-Maior eu me aba
lancei a solicitar esta modesta interven
ção para um testemunho. V. Ex. a sabe 
que eu tive a grande honra de ser Pro
fessor de Sociologia da Escola de Co
mando do Estado-Maior do Exército, 
onde encontrei, por exemplo, o Senador 
Ney Braga e outros parlamentares na 
Câmara dos Deputados e que passaram 
por esta Casa. Grande era a ênfase da
da aos estudos políticos, econômicos e 
patrióticos; não só no exame de admis~ 
são, senão também em todo curriculum 
cuidava-se principalmente da Sociologia, 
da História e da Geografia. Quando 
ouço multa gente apaixonada dizer que 
o "m!lico" - a palavra tem aqui o sen
tido afetlvo que o termo comporta, e 
v. Ex.a certamente assim compreenderá 
- que o "mlllco" está despreparado para 
o exame das coisas públicas e políticas 
eu respondo - e V. Ex.a há de acatar 
o meu aparte coll! a seriedade que ele 
encerra - que nao há ninguém mais 
exercitado, afora os estritos deveres pro
fissionais, no conhecimento do Brasil e 
da vida política brasileira, em tudo e 
que ela tem de intrínseco e extrínseco, 
do que o aluno que passa pela Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército. 

O SR. JARDAS PASSARINHO -
Agradeço o aparte, sobretudo forrado 
pela autoridade de Mestre da Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército, 
apenas pediria a V. Ex. a que aceitasse 
um reparo, eu talvez não fosse tão am
bicioso como V. Ex.a nesse julgamento. 
Não diria que não há ninguém que es
teja tão preparado como nós, quando 
saímos da Escola. Dir'ia que há, sobre
tudo, concurso para a Escola de Coman
do e Estado~Malor do Exército Brasilei
ro, quando os oficiais são obrigados a 
fazer um estudo de brasillana comnleto 
e, posteriormente, o estudo das matérias 
consideradas de cultura geral da Escola, 
que dão um forro relativamente bom para 
que o oficial do Exército não seja julga
do, segundo aquele polemista francês, 
apenas o admirador da força bruta e, se
gundo algumas línguas viperinas do 
Brasil, o emérlto professor de "direita e 
esquerda, volver". Mais direita até do 
que esquerda. 

O que se pregou entre nós, desde ca
detes, foi o sentimento de honra elevado 
à altura de uma religião, que produz 
seus mártires e seus santos, na expressão 
da Alfred de Vigny em "Servitude et 

grandeur mtlltares" foi a fidelidade à 
Pátria, acima da fidelidade aos homens; 
foi o culto dos heróis, naquele sentido 
pertinente ao trabalho de Carlyle, onde 
ele considera o herói como o fazedor da 
História; foi o caráter épico, das lutas 
por vezes agônlcas, ao longo da forma
ção da nossa nacionalidade. E os Se
nadores do Rio Grande do Sul que aqui 
se encontram, esta expressão direta
mente dirigida- a fronteira do vaivém. 
As vezes em que o sangue brasileiro foi 
derramado para que, a pontaços de lan
ça e a patas de cavalo, se pudesse erigir 
uma nação soberana, mas respeitadora 
de seus vizinhos. Dentro das escolas que 
cursei, nunca ouvi uma palavra que se 
traduzisse pelo elogio de uma classe à 
parte, de uma casta e, multo menos, de 
defesa de m1IItarismo, no sentido dou
trinário do termo. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex. a per
mite um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Ouço 
com muito prazer o nobre Vice-Lider 
Virgilio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora -Meu caro Li
der, ouvindo, encantado, a oração de 
v. Ex. a, uma expressão percutiu minha 
mente, quando V. Ex. a dizia: que casta 
é esta, que, ao invés de se fechar her
meticamente, abre suas portas a todos 
os brasileiros, só reclamando deles para 
que quem nela ingresse seja selecionado 
pelo mérito Intelectual? Permita-nos 
repetir: que casta privilegiada é esta 
que permite a um homem que deve tra
balhar para o sustento de cada dia, in
gressar no seu corpo de oficlalato, após 
percorrer todas as graduações, desde 
soldado raso e chegar ao posto de gene
ral e, fora do Exército, lastreado por to
da essa experiência, aqui vir fazer com
panhia a nós, como é o caso do nosso 
ilustre colega Senador Luiz Cavalcante? 
Que classes privilegiadas são essas, Srs. 
Senadores, que permitem a 'um homem, 
nascido de pais despojados de posição 
social marcante, atingir os mais altos 
postos na Marinha e depois, na vida 
pública, dirigir Partido mais forte, após 
a reconstituc!onalização do Pais e vir 
exercer a Vice-Liderança do MDB, como 
é o caso do eminente Almirante Amaral 
Peixoto? Que classe privilegiada é esta 
que permite ao filho de um mecânico 
nos dar esta aula de brasllldade a que 
assistimos? Que classe privilegiada é 
esta que permite ao filho do facultativo 
de província que teve que ir ao Amazo~ 
nas, junto à terra de V. Ex.'~ haurir 
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recursos a fim de educar seus Irmãos e 
sua família - a honra de apartear 
V. Ex. a neste momento? Não, Sr. Sena
dor! Orgulhamo-nos nós, que pertence
mos W! Classes Armadas brasileiras, de 
não sermos casta, de sermos expressão 
do povo, que tanta confiança em nós 
deposita. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -
Agradeço a V. Ex. a, Senador Vlrgil!o 
Távora, esse testemunho que, natural
mente, Incorporo com muita alegria a 
Isto que chamo apenas um esboço de 
ensaio. E fico a saber, nesta altura, pelo 
elogio que V. Ex. a faz ao Almirante 
Amaral Peixoto, que ele, como nós, teve 
a mesma origem. Eu não cuidava assim 
fosse; supunha que S. Ex.a pertencia ao 
estrato social avanç.ado da burguesia 
abastada do Brasil. Equivoquei-me. 

Nunca ouvi falar sobre prevalência 
de militares sobre civis, a: não ser fora 
dos quartéis. Aos depoimentos que aqui 
ouvimos - uns de militares da reserva, 
outros de professores e ex-professores da 
Escola Superior de Guerra, ou da Escola 
de Comando do Estado-Maior - gostaria 
de acrescentar o nome de um homem 
que ninguém teria a ousadia de chamar 
de bajulador - Gilberto Freyre, É dele 
esta expressão : 

"Falar-se de m!litarlsmo brasileiro, 
como é mania dos liberalóldes nor
te-americanos, é simplesmente ri
dículo. Temer-se, no Brasil, um ce
sarismo de capote, animado do pro
pósito de dominar a população Iner
me, pela violenta força das armas, 
é o mesmo que temer-se aqui um 
clericalismo semelhante ao das ca
ricaturas mexicanas de Rivera. 
Nem uma coisa nem outra jamais 
aconteceram no Brasil." 

Em todo o curso de nossa História, as 
Forças Armadas brasileiras têm sido, 
portanto, intérpretes das aspirações na
clonais. 

Seria abundante a prova, se não fosse 
contra o tempo e contra a paciência dos 
Senadores, prova que tiraria de escrito
res civis para mostrar que, na maioria 
dos casos, quando as Forças Armadas 
intervieram no processo brasileiro, fize
ram-no a Instantes solicitações das for
ças políticas brasileiras e multo espe
cialmente dos Partidos liberais. E quem 
o diz é quem por nós não alimenta sim
patia, Alfred Stepan, depois de fazer 
várias Investigações, com a proficiência 

de quem faz História e não apenas de 
quem escreve artigos rápidos, que não 
lhe permitam profundidade de exame. 

Diria uma frase que me parece ser 
válido repetir agora, porque já aparece
ram estudos falando no papel desagre
gador das forças militares na República. 
Diria, arrimando-me em José Américo 
de Almeida, que esta é a primeira de
monstração, na República, de como as 
Forças Armadas brasileiras, represen
tando, justamente, esse estamento me
diano, atenderam às aspirações naclo-
Mis. -

Diz ele que o nascimento da República 
já é, em parte, obra castrense, pela pre
sença de Benjamim Constant, na mobi
lização da juventude m!litar em favor 
dos Ideais republicanos. A concordar 
com José Américo de Almeida, é pre
ponderantemente m!litar. Segundo ele, 
o manifesto de 1870, a Convenção de Itu, 
a impopularização crescente do Trono, 
a prisão dos Bispos e o desmantelamen
to da agricultura pela libertação dos es
cravos não seriam, ainda, o bastante para 
a queda do Império, se não tivesse ha
vido a "questão militar", e se Benj am1m 
Constant não tivesse aliciado para a 
causa republicana o único chefe capaz 
de fazê-la vitoriosa: Deodoro da Fon
seca. 

"Sem ele - conclui José Américo -
sem sua auréola de lidador, nada se 
consumaria." 

Sem o Exército - arrisco-me a dizer 
- não se faria a união dos civis e mi
litares, no movimento da Aliança Libe
ral - a~ respeito de que ainda ontem, 
ouvimos o elogio, pelo verbo sempre 
admirável, do Senador Paulo Brossard. 
Não se faria o movimenta combinado de 
civis e militares, talvez o mais impreg~ 
nado da presença civil antes da eclosão 
dos movimentos nos quartéis, mas que 
levou Getúlio Vargas ao poder, como 
desdobramento dos Ideais tenentlstas, 
de 22 a 24, que, segundo Juarez Távora, 
consumiram os melhores anos da juven
tude de toda uma geração. 

Sem a união das Forças Armadas, a 
Guerra Civ11 de 1932 mudaria a História 
Contemporânea do Brasil. 

Sem a ação coordenada e unl!orme 
das três Forças Armada,s, a Revoluça·:> de
mocrática cie 1945, para a deposição de 
Getúlio Vargas, Inspirada na própria 
experiência da Força Expedicionária 
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Brasileira, lutando na Itália contra o 
nazlfascfsmo, teria sido um malogro. 

Porque houve união, a "novembrada" 
de 55 foi um êxito e porque não houvt-, 
a posse de João Goulart, em 1961, foi 
garantida. · , 

Eis ai, em observações- extremamente 
sumárias, ·o registro da presença sem
pre determinante das Forças Armadas 
na vida brasileira, em seus momentos 
culminantes. E em todos eles, se qui
sermos compreender essa participação 
- que por vezes parece pendular, e o 
é -, Imperativo é pesquisar o compor
tamento da classe média, em cada uma 
dessas fases históricas. 

Entretanto, falemos do mmtar, en
quanto poder, da sua tolerância. 

Na II República, que vai de 1889 a 
1930, o caso de Hermes da Fonseca é 
ilustrativo. Na linguagem pitoresca des
se mineiro por adoção que é Alberto 
Deodato, nunca um Presidente foi tão 
xingado. "Tenho pena" - diz. ele - "da 
Ignorância histórica dos Inocentes que 
falam com horror de uma ditadura mi
litar. Comparem-se, neste assunto -
são frases de Alberto Deodato -, os ci
vis e os militares que estiveram na Pre
sidência da República. Hermes da Fon
seca com Arthur Bernardes, Castello 
Branco com Getúlio Vargas. O Governo 
do Advogado Arthur Bernardes teve dois 
terços do periodo em estado de sitio. A 
Clevelândia foi presidio duro, de onde 
muitos não voltaram. Nunca a imprensa 
Xingou tanto - repete ele - um gover
no como o do Marechal Hermes da Fon
seca. 

Em nenhuma outra oportunidade, em 
nenhum outro governo republicano, se
ria Ministro da Guerra um civil, Pan
dlá Calógeras, senão durante o Governo 
do militar Hermes da Fonseca. 

Refiro-me ao periodo republlcano, no
bre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard - Perdão. 
O SR. ;JARBAS PASSARINHO - Se 

v, Ex.a. gostaria de . apartear, ouvirei 
com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard· - V. Ex. a., como 
sempre, está fazendo um belo pronun
ciamento. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Mui
to o brigado . 

O Sr. Paulo Brossard - Apenas me 
permito avivar a sua lembrança: Caló-

geras foi Ministro de Epltácio Pessoa, e 
não do Marechal Hermes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - En
tão, neste passo, V. Ex. a corrige não o 
autor, mas a citação. Remeterei a ci
tação à observação de V. Ex. a. Quanto 
ao autor, diria eu: nunca Hermes da 
Fonseca foi tão insultado, nunca nin
guém provavelmente, na Presidência da 
República, foi vitima de tamanha cam
panha de desmoralização e achlncalhe. 
O ridfculo, a forma mais efetiva de se 
destruir os Impérios e o poder temporal, 
caiu sobre ele da maneira mais cruel e 
menos caridosa. Nem a sua própria vida 
pessoal foi resguardada. 

O Sr. Ruy Santos - Nem a de sua fa
milla. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Exa
to, nem a de sua familla. 

No entanto, eu, Major de Estado
Maior, em 1955, tive oportunidade de 
visitar, em dever da profissão, Clevelãn
dla do Norte, no Oiapoque. 

Lá, curioso desse passo da História do 
Brasil, na época tumultuada de Arthur 
Bernardes, a quem não estou condenan
do, li um placa, cuja inscrição trazia os 
nomes daqueles que tinham· sido presos 
por delito de consciência, o único, no 
meu entender, que posso admitir com a 
denominação "preso politico", por delito 
de consciência no Governo de Arthur 
Bernardes. 

Na m República, que vai de 1945 a 
1964, a figura do General Eurico Dutra, 
entre 45 e 50, volta a ser o objeto do 
achlncalhe, da zombaria, da ridicularia, 
do aned!.>tário nacional. seu Governo, en
tretanto, jamais se afastaria do texto 
constitucional, desse texto que ultima
mente, nesta Casa, tanto e justificada
mente se elogia, em tom por vezes nos
tálgico. , . Para o Presidente Outra, tudo 
se fazia ou se deixava de fazer, confor
memente à Lei Magna, que ele chamava 
carinhosamente de - "o livrinho". 

Muitos políticos, aliás, frustraram-se 
diante da irredutibll1dade do Presidente 
outra em não se afastar um millmetro 
sequer do conteúdo do "livrinho". 

Em verdade, é costumeiro e até tradi
cional o esforço de certos polfticos, de
pois, entretanto, ávidos de posarem de 
liberal.s em arrastar as Forças Armadas 
para à aventura revolucionária, desde 
que suas pretensões ao poder tenham 
sido repelidas. 
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Até os "Brazlllanists" menos simpáti
cos ao regime atual braaileiro, como AI
fred Stepan, reconhecem que a origem 
de muitas intervenções das Forças Ar
madas brasileiras no processo politico se 
devem a serem elas expressamente re
qüestadas pelas ~orrentes politic118 civis, 
inclusive aa mais liberais. Não são fruto, 
pois, de uma ldeolog'la milltarista, que 
jamais existiu. 

Há quem veja, até o término da ni Re
pública, que começou com o breve Gover
no Intermediário de José Llnhares e con
cluiu com a deposição do Sr. João Gou
lart, um nitldo papel de poder modera
dor, não constitucional, mas Inegavel
mente existente, exercido pelll8 Forçaa 
Armadaa. Há interpretações desse papel 
extramllltar variadas e até conflitantes. 
No simpósio de Dljon, já referido, Jac
ques Lambert disse que há uma contu
são a este respeito, e que ela é grande, 
porque, na medida em que se todos se 
queixam das Intervenções dos militares, 
a verdade é que todaa as claases sociais 
e os patridos inconformados com os re
sultados eleitorais solicitam periodica
mente essas Intervenções contra os ven
cedores. Por outro lado, acrescenta o es
critor, "os governos civis não hesitam, 
com freqüência, em violar as Constitui
ções, o que leva os defensores delas a 
pedirem às Forças Armadll8 que restabe
leçam a lei pela força". 

O fato é que, no Brasil, as Forças Ar
madas jamais se arrogaram o direito de 
curatela politica. Parte integrante da 
classe média, que dia a dia se toma mais 
vigorosa entre nós, a força armada não 
pode ser lndene às paixões que afetam· 
essa claase, nem insensível às suas aapl
rações naturais. Na medida em que a 
doutrinação politica se identifica com 
essas aspirações, compreende-se que o 
soldado tem a sua consciência cívica afe
tada e, como ele é o detentor das armas, 
para onde pende, para ai se lncDna o 
destino do Pais. 

Esse movimento pendular, a que me 
referi, tem sido nitidamente menos fre
qüente no Brasil do que na maioria das 
nações latino-americanas, e tem dado 
resultados salutares, a começar pelos 
efeitos da "Revolução dos Tenentes", que, 
no entender do General Rodrigo Octávio, 
só velo ter o seu escoadouro em 1964. A 
profunda modificação politica e social 
do Brasil é um desses efeitos, a partir 
de 1930. A eliminação das oligarquias, 
demorada, difícil, mll8 sempre uma ten-

tatlva a retomar, a varredura do caudi
lhismo civil regional e, graças a Deus pa
ra este País, nunca houve um caudilho 
tardado -, o voto secreto, a Justiça Elei
toral, a preocupação com a justiça so
cial, através de uma legislação avan
çada. para sua época, o processo de In
dustrialização - e para este Item gos
taria de chamar a atenção - acima de 
tudo a tomada de consciência de gran
deza. do Brasil, eis o que não se pode, 
sem grave erro, deixar de atribuir a essas 
interferências controvertldaa. 

Até 1964, jamais as Forças Armadas 
haviam. abandonado o papel de media
dores, para empalmarem elas próprias o 
poder. :Por que o fizeram de 64 até aqui? 
Por que este Senado tem, dias a fio, dis
cutido o procedimento que os chefes mt-
11tares, hoje ··Presidentes da República, 
tem tido no passado e devem ter no 
presente em relação a essa permanência 
no poder? 

O Presidente Caatello Branco, fiel a 
essa tradição e ele mesmo v'lsceralmente 
contrário, em principio, à politização do 
Exército, tentou repetir o clássico papel: 
reorganizar a vida nacional e fazer re
gressar depressa as tropas aos quartéis, 
no melhor estilo das aspirações Uberals. 

Cometeu, por Isso, por amor aos prin
cípios liberais em que viveram, o erro 
grave de autollmltar-se, em seus poderes 
revolucionários. Prematuramente, num 
Impulso que eu teria a ousadia de clas
sificar de um misto de legalismo e de 
puritanismo, cerceou o arbitrio de que 
a Revolução necessitava, como de resto 
todas as1revoluções que merecem tal no
me, llmitou seu Governo ao resto do man
dato de um Presidente deposto, resistiu 
à prorrogação, mesmo por um ·só ano, 
desse período exíguo, em que, entretan
to, se estabeleceram as bases para uma 
transformação estrutural social, politica 
e econômlca sem paralelo na lllstória 
brasileira, e e,ntregou o Pais ao seu su
cessor, sob a égide de uma Constituição 
provadamente, em certos aspectos, pelo 
menos Igual à mais Uberal de todas as 
nossas Constituições. 

Aí está a marca liberal do chefe mil\
tar, contrastando com essa expressão re
tirada dos pensamentos do livrinho ver
melho do Presidente Mao Tse-tung. Diz 
ele: 

"Uma revolução não é um coquetel, 
ou o preparo de um ensaio, ou a pin
tura de um quadro, ou um grupo de 
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senhoras combinando fazer um bor
dado. Ela não pode ser tão refinada, 
tão branda e gentil, tão temperada, 
cortês e magnânima. 
A revolução é um ato de violência 
pelo qual o vencedor esmaga o ven
cido." 

Até aí, está a. citação do poeta. das 
cem flores, Mao Tse-tung. 

Ouço o nobre .Vlce-Lider Vlrgillo Tá
vora;· 

O Sr. Virgílio Távora. - Nobre Sena
dor, V. Ex.a pergunta., e com multa per
tinência, para lançar um problema à dis
cussão: Por que as Forças Armadas, que 
até 1964 jamais haviam abandonado o 
poder moderador de que se revestiam, e, 
dessa data em diante, assumiram, até o 
dia. de hoje, por seus representantes, es
se poder? Se assim bem entendemos a 
pergunta de V. Ex.a, permita-me, na in
terpretação que fazemos, um adminiculo 
ao discurso de V. Ex.a: até 1964, as in
tervenções m!litares sempre se caracteri
zaram por procurar corrigir efeitos e 
afastar beneficiários desses efeitos. Em 
1964, visto o fracasso das boas Intenções, 
das intervenções anteriores, decidiram 
procurar as causas e elldlr as próprias 
causas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agra
deço ao nobre Senador Virgílio Távora 
ter feito uma citação que toma, agora, 
ociosa a leitura que eu faria de outro 
passo do livro de Fernando Pedreira. É 
o próprio Fernando Pedreira, insisto, -
o homem que teve uma formação mar
xista e que não é um apóstata - quem 
faz essa análise, com expressões seme
lhantes às de V. Ex.a 

As resistências que o Presidente Cas
tello Branco encontrou e que têm sido 
aqui, neste plenário, debatidas, de que 
natureza foram elas? Talvez não seja 
verdade - e seguramente não o é, -
quando se pretende inquiná-las de repre
sentativas de uma parte das Forças Mi
litares, empolgadas pelo sentimento néo
fascista ou por serem infensas à Demo
cracia. 

Eu i:nesmo que trouxe o problema à 
baila; eu que o trouxe a este plenário e 
que o dei, em carta assinada, ao nobre 
Senador Lulz Viana, devo tentar apro
fundar-me um pouco mais neste episó
dio: os mll1tares que chegaram a con
testar o Presidente Castello Branco, to
. dos Oficiais da mais alta qualificação 

moral e profissional, em grande número 
integrantes da Força Expedicionária· 
Brasileira, que combateram na Itália o 
nazlfasclsmo, onde .se distlngüiram co
mo combatentes contra o totalitarismo 
da direita mundial, não fizeram essa 
reação ao Presidente por amor a um to
talitarismo direitista caboclo, como se 
quer insinuar. Não. o que eles viam, com 
receio, era, precisamente, o ri.sco de a 
obra revolucionária ser Inacabada, na 
medida em que o Presidente da. Repú
blica, precocemente, abdicasse de fazer 
a Revolução, no sentido sociológico do 
termo, em atingir em profundidade raizes 
a curto prazo, para apenas chefiar uma 
insurreição. Esses oficiais tinham provas 
de que nas eleições de 1965, pouco mais 
de um ano após a deposição do Presi
dente Goulart, candidatos haviam nego
cia~o, em Estados importantes da Fede
raçao, o apoio do Partido Comunista. Es
ses comunistas, no Rio de Janeiro, ha
viam até mesmo, ostensiva e impruden
temente, participado de comício de pro
vocação, na frente do edifício do ant'lgo 
Ministério da Guerra. 

Ai está, de algum modo, para a cons
ciência de V. Ex.as uma insinuação, por 
minha vez, do que considero o embrião 
da origem de uma reação, onde multo de 
emocional entrou, sem dúvida, onde 
multa paixão esta caracterizada, mas 
não se poderá dizer que foi feita, repe· 
tindo o cavaleiro da triste figura, para 
atacar moinhos de vento. 

Aliás, o Partido Comunista brasileiro, 
em maio de 1965, realizou o seu V con
gresso, em São Paulo, e pela primeira 
vez, creio eu, que não sou um acompa
nhante preciso deste processo evolutivo 
do PC, Prestes encontrou oposiçãO firme 
dentro do Partido, feita pelo distingüido 
Ungüista Jacob Gorender. Gorender In
sistia na chamada linha revolucionária 
marxlsta-len!nlsta e Prestes defendia 
uma posição anterior, de pré-revolução, 
em que se pretendesse, primeiro, formar 
com a opinião pública, um movimento 
de massa. Colocado o problema em vo
tação, no Comitê Central do Partido, 
Prestes venceu, com o voto contrário de 
Gorender e com cinco abstenções. E ai 
se encontra, nessas seis vozes,- eu diria 
cinco silêncios e uma voz, a origem da 
primeira grave dissensão do Partido Co
munista brasnelro, que passou a adotar 
este nome e abandonou o nome de Par
tido Comunista do Brasil; E os dissiden
tes adotaram desde então, a sigla PC 
do B., ficando com o nome orlglnal de 
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Partido Comunista do Bras!l, para rea
lizar a guerra armada, porque não acre
ditavam, absolutamente, na via pacifica 
para: a conquista do poder pelo socialis
mo. 

Onde encontrar, portanto, a chave da 
explicação para a nova conduta das For
ças Armadas, ao decidirem, elas mesmas, 
assumir o papel principal, na condução 
do Pais? 

Alfred Stepan entra, aqui, com umas 
fumaças de Interpretação, que não sei 
até que ponto podem ser cabiveis ou re
sistir a uma análise profunda. Diz ele e 
não nós m111tares - e eu sempre, quando 
digo "nós, milltares" fico em dificuldade. 
Vou Interromper a minha frase para ex
plicar esta minha dificuldade. o Presl~ 
dente Castello Branco, quando tive uma 
das últimas entrevistas com ele e me 
preparava para ser candidato ao Senado, 
pelo Pará, mas ainda era um Oficial da 
Ativa, disse-me: 

"Em· breve você será um anfiblo''. Eu 
lhe perguntei: "Como, Pres'idente?" E 
ele explicou-me: "Um anfibio como eu. 
Você fica no limbo. Você vai ser consi
derado" - e me citou o nome de um Ge
neral que não vem a pelo repetir o no
me aqui - "como o General Fulano que, 
para .os civis, é General e para os mlll
tares nem civil é, é paisano, que é uma 
corruptela de civ!l". 

Mas nós podíamos, como disse, não 
perder de vista que esta decisão de assu
mir o poder, segundo Alfred Stepan, -
retomo o meu raciocínio - seria decor
rente do fato de estarem os mllltares 
melhor preparados para o exercicio dos 
executivos, em todos os seus niveis, do 
que os civis. Eu nunca vi, entre nós, mi
litares, no meu tempo da ativa, uma de
fesa desse ponto de vista. Mas fui en
contrá-la num chamado BrazUianist, que 
é infenso à Revolução de Março de 1964. 
O que sabiamos, isto sim, é que não se 
podia perder de vista aquilo que ontem, 
naquele crepúsculo tão rico de ensina
mentos, se focalizou no debate entre o 
nobre Líder do Governo Senador Petrô
nio Portella e o. nobre Senador Paulo 
Brossard - e tive oportunidade, de um 
modo modesto, de participar desse deba
te, chamando a atenção para a existên
cia da guerra revolucionária e das suas 
fases. 

Trata-se, Insisto, como já se tratava 
àquela hora, de fazer frente a um pro
cesso em plena expansão de guerra re-

volucionária, uma doutrina de guerra 
elaborada pelos· teóricos marxistas-leni
nlstas, que visa à conquista do poder 
P!!la luta armada, precedida da aplica
çao de meios preponderantemente psico::. 
lógicos, para . a conquista física e espi
r'ltual da população. Essa guerra .usa 
técnicas diversas. Fala de paz, mas re-:
cita o pensamento de Mao Tse-tung: : 

"0 poder político se origina na boc~ 
de uma arma de fogo." · 

• li: com o retratO de Mao Tse-turig 
veem-se estudantes universitários de to
do o mundo ocidental clamar pela paz · 
esquecidos da frase. ' 

Mais ainda. Este documento me parece 
precioso. li: da "Junta de Coordenação 
Revolucionária Latino-americana" que 
p_assarel à Taquigrafia. !!: uma deélara
ça_o conjunta dos movimentos revolucio
narlos marxistas-leninistas da linha da 
luta a!Mada na América Latina. Acho 
que ha Srs. Senadores que sem serem 
citados, vão-se sentir citados neste tre
cho. Explicarei melhor o meu pensamen
to, depois. 

Parte dessa declaração: 
"A luta armada pela direção do mo
vimento de massas. 

Hc·Je em dia, dada a particular si
tuação do processo revolucionário 
continental latino-americano, deve
mos referir-nos, especificamente, a 
duas correntes de pensamento e ação 
que conspiram, poderosamente, con
tra os esforços revolucionários la
tino~americanos. Eles são: um ini
migo, o nacionalismo burguês; outro, 
uma concepção errônea no campo 
popular - o reformismo. O nacio
nalismo burguês é uma corrente 
apadrinhada pelo imperialismo, que 
se apoia nela como variantes dema
gógicas para distrair e desviar da 
luta os povos, provocando a força 
centra-revolucionária perder expres
são. Seu núcleo social está consti
tuido pela burguesia pró-imperia
lista, ou embrião dela, que pretende 
enriquecer-se sem medida, dispu
tando com a oligarquia burgliesa 
tradicional os favores do imperalis
mo, mediante o truque de apresen
tar-se como bombeiros do Incêndio 
revolucionâr!o, uma influência po
pular e capacidade de negociação 
ante a mcbillzação das massas. Em 
sua politica de engano, . esgrimem 
um antiimperlallsmo verbal e ln~ 
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tentam confundir as massas com as 
suas teses nacionalistas preferidas." 

A terceira posl!;áo. E .agora creio que 
Já há peMOas que sabem a quem estou 
me dirigindo . Senadores, politicas da 
mais alta responsab!Udade, a quem nós 
admiramos e que defendem essa terceira 
posição com a maior realidade, sofrem 
também da parte do Partido Comunista 
- eu nem diria também -, principal
mente da parte do Partido Comunista 
esse tipo de acusação de que são objetlvo 
do imperialismo internacional, exceto, 
naturalmente, o imperialismo socialista. 

E ainda dizem: 
"Na realidade, não são antiimperia
listas, senão que se aUam Inclusive 
a novas e mais sutis formas de pene
tração econômica estrangeira: a ter
ceira posição. 

O reformismo é, em troca, uma cor
rente que se aninha no próprio seio 
do povo trabalhador, refletindo· o te
mor de enfrentar os setores peque
no-burgueses e a aristocracia traba
lhadora. Caracteriza-se por recha
çar, cerradamente, pelos fatos a jus
ta e necessária VIolência contra-re
volucionária, como método funda
mental da luta pelo poder, abando
nando, assim, a concepção marxista 
da luta de classe." 

Então, aqui se nega, a qualquer que 
pretenda palmilhar o caminho pacifico 
para o socialismo, que seja marxista. 
Declara-se, claramente, que se abandona 
a posição marx!Sta-leninista da conquis
ta do poder. 

"Ainda mais" - para concluir a ci
tação - "o reformiSmo difunde en 
tre as massas nocivas Idéias paci
fistas e liberais, embelezam a 
burguesia nacional e os exércitos 
contra-revolucionários, com os quais 
constantemente buscam aliar-se, 
exagerado a Importância da legali
dade e do parlamentarismo." 

Com VIstas especiais ao Senador Paulo 
Brossard, Parlamentarista e Professor de 
História. 

O Sr. Paulo Brossard - Agradecido 
pela distinção. 

O SR. JARDAS PASSARINHO -
A Guerra Revolucionária no mundo con
temporâneo é a grande presença, pois 
que alguns não vêem por Ingenuidade, e, 
outros, por conveniência. Foi devido ao 
.esforço, não pequeno nem desprezível, 

das esquerdas revolucionárias, em espe
cial de seus grupos extremados, que se 
Instalou no Brasil, como de resto em todo 
o mundo ocidental - eu digo mal o 
mundo ocidental; hoje, há dificuldade de 
definir isso. O que é o mundo ocidental, 
se nós estamos colocando a Asia dentro 
dele? O que é o mundo ocidental, se o 
Japão não é socialista? Então vá aqui, 
nem é propriamente uma slnédoque, mas 
admitamos que o seja, tomemos a parte 
pelo todo - a violência como Instru
mento de guerra sem quartel, de guerra 
suja, sem comiseração, sem piedade. 
Para enfrentar as suas técnicas avança
das, seus grupos treinados, - no ex
terior! Não foram treinados necessaria
mente no país, mas no exterior, e dessas 
matrizes enviadas ao Brasil, especial
mente de Cuba, a serviço da resolução 
chamada OLAS ou OLAS - não sei, 
nunca soube onde pôr este acento, mas 
sei onde pôr minha consciência para a 
conquista da América Latina. Para 
enfrentrar as suas técnicas, repito, não 
estavam devidamente equ~adas as poli
elas clvls, às quais até entao ficara afeta 
e&1!a área de segurança. Fol preciso ins
trumentar devidamente as Forças Ar
madas ou partes delas, fato Inédito para 
a vida brasllelra. Nessa luta terrível, 
que inclui a sabotagem, as guerrilhas, o 
assassínio, a desmoralização do adversá
rio, a doutrinação e a Impregnação psi
cológica da juventude, enfim, as técni
cas destrutivas assim como as contru
tlvas, as Forças Armadas têm sofrido 
pesadas baixas, que nem sempre, Infeliz
mente, comovem os defensores Intransi
gentes dos direi-tos humanos. 

Ainda ontem, nesta Casa, ouvimos 
dois admiráveis Senadores falando so
bre esta minoria - que, de fato, é, mas 
uma minoria que todos nós sabemos que 
é profundamente ativlsta; mas, talvez 
subestimando, quantitativamente, esta 
minoria. Um deles falou, metaforica
mente, em meia dúzia de fanáticos; e o 
outro disse - opinião com a qual sem
pre concordei - por quê que ·a maioria 
desse Pais há de ficar a reboque de gru
pos extremados de um ou outro sentido? 

Mas, meus Senhores, estou autorizado 
a declarar, neste Senado, que de 1966 a 
1973, v'lgente a Constituição e não o 
Al-5, quando começou este regime de luta 
armada, houve 106 mortos e 345 feridos, 
sem Incluir, é evidente, aqueles a quem 
chamamos - e o são - subversivos. Es
tou mostrando, apenas, os patriotas que 
os combatem e aqueles que foram sacri
ficados na sua inocência como, por exem-
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plo, no momento da explosão daquela 
bomba do Guararapes. 

Parece até que se repete um quadro 
que já Alfred de V!gny denunciara no 
passado, dizendo: 

"Convencionou-se que agueles que 
morrem sob o uniforme nao têm pai, 
nem mãt:.r_ nem amigos a verter lá
grimas. E um sangue anOnimo." 

Centenas de patriotas, repito, e de nlio 
combatentes, colhidos por essa guerra 
cruel, de 66 para cá, têm tombado diante 
da arma assassina, manejada graças o 
ódio frio que é o triste apanágio da Ideo
logia da força. E, se levarmos em consi
deração que durante toda a Segunda 
Guerra Mundial a Força Expedicionária 
Brasileira nerdeu em mortos pouco mais 
de 450 homens, podemos ter uma noção 
da grandeza dessa luta clandestina. 

Enquanto a Revolução de Março foi 
feita sem um tiro - creio sem um tiro, 
sem uma. baixa, com segurança - estes 
onze anos têm sido marcados pelo com
bate cruento, que só não assume as pro
porções atingidas em pa!ses vizinhos, 
onde amplas franquias individuais fo
·ram restauradas, na esperança. da imuni
zação, porque o sangue dos combatentes 
antlcomunlstas tem merecido o seu cres
cimento e o seu êxito. 

Coincidentemente com essa. tentativa 
de articulação, depois de batida. a. sub
versão em 1964, teve Inicio em Havana, 
como disse, a. conferência de que resul
tou a Organização Latino-americana de 
Solidariedade e se Iniciou a. guerrilha . 
O que as forças legais democráticas exi
gem, pois, não é a ditadura, pura e sim
ples, que essa nunca foi o seu objetivo, 
mas a existência de uma ordenação juri
d!ca. que, sendo democrática não seja 
suicida - Isto é, não ofereça aos Inimi
gos desta mesma democracia, e não dos 
governantes, que são episódicos e even
tuais-, a garantia da Impunidade para 
a sua atuação violenta. 

Não se trata, é óbvio - e é preciso 
deixar Isto multo claro -, de fazer a apo
logia dos processos que Ignoram a Intan
gibilidade das prerrogativas da. pessoa 
humana, entre as quais se encontra a 
sua dignidade em primeiro plano. Força 
é convir, porém, que numa guerra sem 
regras civilizadas, que foi Imposta às 
forças democráticas e não por estas es
colhidas, o excesso ocasional pode ocor
rer. E, sinceramente, devemos confessar, 
para tristeza nossa, que tem ocorrido . 

Jamais, porém, como ststemãtica decor· 
rente de uma filosofia de governo; ja
mais sem o corretivo adequado, quando 
comprovada a ação exorbitante. 

Jã o dissemos, neste plenário, em de· 
bate com o nobre Senador Paulo Bros
sard: não se encontra. nesses onze anos 
de Revolução brasileira uma só defesa 
por palavra. ou, o que é principal, por 
um ato, da violência, mesmo para Justi
ficá-la temporariamente. 

Hlt~er, entretanto, espantou a nossa 
geraçao oferecendo a violência temporá
ria para a construção de um novo m!lê
nlo de uma civilização perfeita.. 

Marx, repito, disse: "A violência é a 
parteira da 'História." 

Mao Tse-tung, acabamos de ouvir. E 
onde se encontra, entre nós, a apologia 
da violência? Ai estão dois exemplos dos 
mais Importantes, para compreender
se que um regime pollcla.l-totaUtárlo 
submete a pessoa. humana ao seu arbl
trlo, sob a. promessa. da felicidade fu
tura. 

No Brasil da Revolução de 1964, como 
dlilse, não! Não há uma. só definição de 
pessoas responsáve!IJ que justifique a 
violência. do Estado. 

As ações abusivas, que correm por 
conta da exorbitância Individual, lmpos
sivel de prevenir a tempo, não contami
nam os governos, como nos casos a que: 
me referi. 

E eu não quero sair do tom do meu 
discurso, para dizer que nem nós, Srs. 
Senadores, somos responsáveis pela con
duta aos nossos próprios gabinetes. 
Quantas vezes pessoas não são bem tra
tadas quando procuram os Senadores da 
R!públlca, e nós, num pequeno gabinete,· 
nao somos capazes de conduzi-lo a ponto 
de Impedir definitivamente que qualquer 
desses equivocas ocorram. 

Como pensar num processo em que 
milhares de pessoas estão envolvidas, 
para admitir que seria absolutamente 
possivel prever e eliminar toda a ten
tativa de exorbitância? 

O Sr. Benedito Ferreira. - Permite 
V. Ex.• uma. observação? 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Ouço, 
com prazer, o nobre Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira. - Como fi
gura Ilustrativa. do quanto estamos su
jeitos, como responsáve!IJ dirigentes, Je
sus Cristo deixou-nos um exemplo bas-
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tante ·eloqüente', quando escolhia seus 
doze auxiliares. Ele, que é omnisciente e 
orilpotente, escolheu Pedro, que o negou 
tantas vezes; Tiago, que, contrariando a 
doutrina do Mestre, transigiu tantas ve
zes com os fariseus e, finalmente, Judas 
que o traiu e o vendeu. Logo, vê V. Ex.a 
aue Cristo, para dar-nos esse exemplo, 
do quanto devemos ser tolerantes com os 
dirigentes e . compreensivos para nossa 
capacidade de erros e desacertos, come
teu 25% de erro. Multo obrigado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Mui
to obrigado a V. Ex.a 

Dizia eu, portanto, que o Estado brasi
leiro, nesses onze anos, não admitiu nem 
mesmo a violência estatal, justificada 
pelo ponto de vista fllosófico, . quanto 
mais a sádica, que é o resultado de uma 
deformação. 

Há quem se tenha referido, quanto a 
isto, à "realimentação dos extremismos". 
t verdade. Dolorosa verdade, que cabe, 
por todos os meios ao nosso alcance, Im
pedir. Evidente é que está longe de ser 
uma boa forma de colaboração, para Im
pedir ·essas exacerbações, a ameaça de 
constituição de· tribunais, parlamentares 
ou não, para o julgamento unilateral, 
dos que tiveram ou têm a dura - e por 
vezes deformante - missão de combater 
a subversão. Trata-se de um equivoco 
Intolerável que, longe de ajudar a causa 
geral da paz, só a. expõe a perigos 
maiores. E, neste açodamento, eu diria 
que vejo dois erros: um, de natureza es
pacial, e outro, de natureza temporal. No 
espaço, porque os que pretendem fazer 
esse tipo de cobrança unilateral, se é 
que os há, pensam estar do lado de lá 
do Atlântico e estão do lado de cá. E 
no tempo, porque pensam que fizeram o 
25 de abril e o 11 de março e, na ver
dade, fizeram o 15 de novembro·. 

Engano mais grave, ainda, praticam 
os que pensam estar o Governo dissocia
do das Forças Armadas. Já existe um 
Chefe de Governo, que não seria mais o 
Chefe da Nação, que tem na figura do 
Presidente da República o seu Chefe Su
premo e em quem deposita a mais com
pleta confiança. Neste campo não há fis
suras, por onde possam penetrar os ar
tífices da cizân!a. E o exemplo histórico 
está ai, bem nítido, para ser meditado, 
para evidenciar que a desunião é sem
pre suicida. 

Basta a existência dessa guerra cruel 
em si mesma, para pôr em relevo a ra
zão pela qual as Forças Armadas bras!-

!eiras, ao contrário da sua melhor tra
dição, chamaram a si a responsabilidade 
da condução dlreta do Estado. Seu 
exemplo de moderação, entretanto, é 
constante e comprovado para o julga
mento final da História. A sua tolerância 
está caracterizada em todos os escalões 
responsáveis do Executivo, dirigido nes
tes 11 anos por presidentes oriundos das 
casernas. Mas há um setor, Sr. Senado
res, ao qual eu queria referir-me de pre
ferência neste Instante, diante de tantos 
juristas que aqui estão, dando a honra 
de ouvir-me. Começo com o respaldo do 
intlmorato Professor Aliomar Baleeiro, 
quando disse, em relação ao Superior 
Tribunal Mil!tar: 

''Honra este Tribunal e enaltece a 
Justiça, dando à Lei de Segurança 
Naclónal aplicação justa e mode
rada." 

O Sr. Paulo Brossard - :S: verdade. 
O SR. JARDAS PASSARINHO - Mui

to obrigado à confirmação do nobre Se
nador Paulo Brossard. 

Com efeito, basta apontar para os re
sultados revelados pelo Ministro General 
Augusto Fragoso, em conferência pública 
no Forum da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Mostrou ele, com esta
tistlcas comprovadas, que entre 1970 e 
1973, das 1. 102 denúncias recebidas, mais 
da metade resultou em absolvições. Um 
número considerável das condenações se 
constituiu no abrandamento da pena, e 
as condenações mais freqüentes abran
geram apenas os denunciados por se
qüestros e assaltos armados a bancos. 

Ora, quando se sabe que dois terços 
dos Ministros daquela Egrégia Corte de 
Justiça são otlciais-genezals dali três 
Forças Armadas, bem se compreende que 
a tônlca de moderação e magnanimidade 
daquela corte deve ser prlmacialmente 
a eles creditada. 

O Sr. Paulo Brossard - Permite V. 
Ex.a um aparte, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
multo prazer, ouço o nobre Senador · 
Paulo Brossard. 

O Sr. Pa.ulo Brossard - Da tribuna da 
Câmara, faz alguns anos, já tive ocasião 
de registrar esse fato, relativamente ao 
Tribunal Superior Militar e não hesito 
em repetir-me aqui. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - A re
petição, nobre Senador, tem sido um 
tema da orquestra slnfônlca do Senado; 
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e, se ela é vânda como tema orquestral 
é evidente que é válida para um homem 
como V. Ex.a, que se jacta justificada
mente de ter sempre caminhado a linha 
reta. 

O Sr. Paulo Brossard - Pelo menos 
tenho sempre procurado. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Acho 
que é o próprio testemunho histórico. 
V Ex.a p·ode olhar para trás e ver que 
o 'rastro que deixou no chão de seus ca
minhos, no chão das suas convicções, 
não sofreu variações. Eu o Invejo, nobre 
Senador, eu o invejo, porque, assim como 
os f<Jlhas das árvores se renovam, assim 
como a formação cultural dos homens 
se modifica, a<J tempo em que a. Idade 
também se modifica, muitos dentre nós, 
talvez a grande maioria, olhamos para 
trás, com a consciência, entretanto, ab
solutamente segura de termos sido fiéis 
a nós mesmos e à nossa honra, e reco
lhemos em nosso caminho algumas cur
vas. 

Feliz um· homem como V. Ex.a, que 
pôde marcar apenas a linha reta eucli
diana .• Eu não teria a ousadia de di
minuir o exemplo de V. Ex.a, dizendo 
que entre os animais inferiores só faz 
a linha reta a toupeira; todos os outros 
se desviam dos obstáculos. Mas, longe 
de mim que, esta ilustração que trago à 
minha tese pudesse de leve, sequer, atin
gir o orgulho natural que V. Ex.a tem 
dessa posição e por Isso falei nos ani
mais inferiores. 

.O Sr. Paulo Brossard- Nem seria eu 
capaz de atribuir um pensamento des
ses a V. Ex.a 
. O SR. JARDAS PASSARINHO - Mul

to obrigado. 
Ainda mais, quando se trata de jovens, 

naturalmente desavisados e envolvidos 
pelos arreglmentadores profissionais, a 
norma do Superior Tribunal Militar tem 
sido a desclassificação do delito; há lá 
um art. 34, se não me engano, ou 43, e 
um art. 32, não estou bem _certo, que, 
num ca.so trata de partlclpaçao de agre
miações politicas que são subsidiadas 
pelo estrangeiro, e, noutro caso, apenas 
de agremiações politicas também sub
versivas, mas só subsidiadas no Brasil. 
Então, à primeira aplica-se uma puni
ção maior. Mas, de um modo geral o que 
se tem feito no Superior Tribunal MI
litar é desclassificar a denúncia, de ma
neira que, apenas aquele que foi arre
gimento para um partida;, que :oom-

provadamente recebe fundos estrangei
ros, seja classificado no artigo· mais be-· 
nevolente do Código que significa uma 
punição de apenas seis meses de reclu
são. 

Vou ma1s longe. Já ouvi, aqui, pessoas 
se referirem a determinadas figuras do 
Exército brasileiro, não neste plenário, 
não de público, em conversa comigo -
e não vou trair, evidentemente, esta con
fidência -, queixando-se da formação 
violenta de determinadas pessoas. Sobre 
uma. delas eu daria um testemunho. A 
mesma que chega ao meu gabinete, sen
mlnado livro sobre torturas no Brasil. A 
mesma que chega ao meu Gabinete, sen
do eu Ministro da Educação e Cultura, 
e me entrega cinco jovens e me d~: 
"Ministro Jarbas Passarinho, aqui estao 
cinco rapazes que renegaram as suas 
com1cções marxistas-leninistas. Abju
raram porque fizeram a sua autocrltlca 
e chegaram à conclusão que tinham sido 
meros Instrumentos de um processo de 
arreglmentação falso e fraudulento. Mas 
estes homens não têm oportunidade por
que a nossa sociedade não os perdoa pela 
origem. A área de onde eles Vêl!,l, se 
puder, os elimina." E nós, em atençao ao 
pedido deste oficial, reintroduzimos -
sabe Deus com que sacrifício e dificulda
des - estes cinco homens na vida da 
·comunidade brasileira. E não temos o 
menor arrependimento por Isto. 

Que brutal diferença, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, quando se compara o Su
perior Tribunal Mll'ltar, que, num Pafs 
totalitário, bastaria este nome para fazer 
tremer as pernas de qualquer denuncia
do. tremer a consciência de qualquer li
beral, com aquilo que se lê através do 
gênio literário de Solzhen~tsyn, no seu 1.0 

volume do "Arquipélago Goulag''l 

A tolerância, porém, não se pode con
fundir com o desaparelhamento do Es
tado para o exercício de sua. defesa, no 
quadro, . é claro, das franquias indivi
duais .. Irrealismo, contudo, parece assal
tar aqueles que fingem Ignorar a evolu
ção do mundo, a mutação da su!?Stâncla 
jurídica das democracias, jâ nao mais 
compatíveis com os Ideais do· fim do sé
culo XIX e do primeiro quartel deste 
século. Isto seria lmoblllsmo incompre
ensível para quem se vê diante de l!m 
mundo em permanente transformaçao. 

E quem o diz não sou eu, é um homem 
notável como Sociólogo, como Professor 
de Ciência Politica, o Reitor Slgmund 
Neumann, estudando em "Democracia. 
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em uma Sociedade em Mudança", depois 
da II Grande Guerra, esta mutação 
universal. Vou citá-la: 

"Para defender-se do assalto do po
der totalitário que a ela se opõe, é 
necessário lembrar que a Democra
cia, como qualquer conceito social, 
precisa ser reexaminada a cada ge
ração e em cada sociedade. Com 
efeito, a vitalidade de uma Institui
ção pode ser medida por sua habili
dade para adaptar-se aos tempos de 
mudança e Incorporar suas torou 
dinâmicas à vida da comunidade. 
Este postulado vem a ser ainda mais 
Importante numa época de mudan
ças radicais. Hoje, todos nós - que 
frase lnpresslonante, comento eu -
gostemos ou não disso, transforma
mo-nos em criaturas vivendo uma 
Idade da revolução. Expostos a tais 
tensões, precisamos não só interpre
tar corretamente o processo de mu
tação do mundo, mas criticamente 
examinar os seus valores." E termi
na: "A sobrevivência da democracia 
depende largamente da flexlbWda
de Intelectual com que sejamos ca
pazes de jogar fora preconceitos hls
tórtcos e redefinir o papel da demo
cracia em nosso tempo.'' 

O SR. PRESIDENTE (Maplhães Pinto) 
- Peça licença a V. Ex.11 para comunicar 
que seu tempo está terminado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois 
não, Sr. Presidente. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Peço 
a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (MaplhãesPinto) 
- Tem a palavra o nobre Lider, sr. Se
nador Portella. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, como o discurso do eminente 
Sr. Senador Jarbas Passarinho não é 
uma reprlse, não é uma repetição do que, 
porventura, Já tivesse sido por ele pu
bllcado e, considerando, também, Sr. 
Presidente, que S. Ex.• mostra experiên
cia extraordinária ao longo da vida, que 
deve ter enriquecido o seu espirlto ao 
ponto de, recebendo as llções, mudar, 
construtivamente, sua posição diante dos 
fatos e dos acontecimentos históricos, 
considerando que o discurso de S. Ex.• é 
uma peça que há de ser ouvida por nós, , 
peço a V. Ex. B que transfira o tempo 
destinado à Liderança, para que S. Ex.B 
conclua a sua brilhante oração. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- V. Ex.a poderá prosseguir na sua ora
ção. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Multo 
obrigado, meu nobre Lider e multo gra
to, Sr. Presidente. 

Mas, tomarei multo pouco do tempo 
desta Casa. 

Apenas dizia: não terá sido outra. a. 
Intenção do Presidente Gelsel quando, 
naturalmente vivendo o dilema que nos 
aflige a. todos, acenou para os politlcos, 
reclamando a cooperação derivada de 
seu poder de criatividade. E essa criati
vidade não reside, seguramente, em de
clamar longos recitativos de teoria 
democrática, segundo os modelos alcan
çados pelo tempo. Isto, repito, é lmobl· 
llsmo, e não é sinal da flexibilidade 
Intelectual tão reclamada por Neumann, 
e não apenas pelo Presidente. 

Aqui já se disse, - já que disponho 
de algum tempo mais, dado pela gene
rosidade da Liderança do meu Partido 
- tentando contraditar uma tese que 
eu levantara, a do Itinerário da con
quista marxlsta-lenlnlsta, através da 
.Asla e da Afrlca, e agora, da. América 
Latina, que o exemplo que nos serviria 
seria o da Venezuela e que ela tem den
tro do seu bojo a solução para. este caso. 
Apesar da alta qualificação do nobre 
Senador, que assim o disse, pediria per
missão para contraditar, para dizer que, 
,Infelizmente, ainda não tomaria esse 
exemplo como definitivo. 

Por que, para mim, a. Venezuela ainda 
não é este exemplo? 

Em primeiro lugar, sabemos que, até 
1958, a. Venezuela vivera mais de cem 
anos de ditaduras pessoais, opressivas e 
violentas, de um prlmltlv'lsmo econômlco 
e de uma exploração a. mais visivelmente 
repugnante, pelo Imperialismo. 

Gomez marcou uma época., negociando 
petróleo do subsolo venezuelano com as 
companhias estrangeiras, recebendo ape
nas 1% de royalties como grande bene
merência. das companhias não nacionais. 
Durante este periodo o Partido Comu
nista Venezuelano, que só tem 50 anos 
de fundado, foi massacrado, a. um ponto 
tal que, para poder preservar os seus úl
timos quadros, teve de exilar-se da Ve
nezuela. e lá não mais pôr os pés. E, 
quando antes do fim da ditadura. de Ji
menez, começou um processo de reaber
tura, a Ação Democrática, que é consl-
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derada como um partido democrático de 
esquerda, portanto não-revolucionário 
marx!sta-len!n!sta, trabalhou, precisa
mente, a clientela preferida do Partido 
Comunista. 

Quando vieram as eleições - chamo 
a atenção para aquela observação ontem 
expressada pelo Senador Paulo Brossard, 
que dizia: "Quando as ditaduras não 
permitem, realmente, nenhum tipo de 
exercíclo das l!deranças l!bera!s, quem 
acaba depois de sua derrubada, surgindo 
no poder, são precisamente as l!deran
ças de extrema." - venceu a Ação De
mocrática, que eu não chamaria de ex
tremista, na medida exata em que decla
rei. que se f1l!a a social!sta, que não ad
mite a luta armada como processo de 
conquista do poder. E, por isso mesmo, 
apesar de Rômulo Bettancourt ter ini
ciado esse processo de democratização -
e era o primeiro Presidente em exercício 
da Venezuela a chegar ao fim do seu 
mandato - por Isso mesmo, os grupos 
comunista radicais não aceitaram a paz 
democrática e foram para a luta dos 
campos; foram para as guerrilhas ur
banas. Durante dez anos em que a Ação 
Democrática esteve no poder - se não 
estou equivocado, em dois sucessivos pe
ríodos -, a luta de guerrilha continuou, 
quando, afinal, chega ao poder, uma 
pequena margem sobre Barrios, a ad
mirável figura do Presidente Rafael 
Caldera, do COPEI, o que talvez se pu
desse chamar uma democracia cristã, 
com um nome diferente, e faz a pacifi
cação. Essa pacificação tem pouco tem
po e significou: primeiro- a legalização 
de todos os partidos comunistas, Inclu
sive os partidos comunistas que prega
vam a luta armada para a conquista do 
poder; segundo - um arreglo muito ao 
gosto hispânico com o dono da Ilha de 
Cuba, porque lá se fomentava a Revo
lução através de Douglas Bravo, e de 
outros dissidentes do Partido Comunista 
venezuelano. E, então, se fez uma rua de 
duas mãos, deixou-se de exportar-se a 
Revolução, na medida em que a Vene
zuela aceitava a presença, mesmo dos 
partidos nitidamente de luta armada 
pelo poder na sua vida normal. 

Pois bem. Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, em 1971, era eu o modesto Mi
nistro de Educação e Cultura do Brasil. 
Fui a Caracas participar de uma reunião 
da UNESC.O, e ali estava presente Cuba 
- pois que Cuba é membro efetivo da 
Organização das Nações Unidas - e, era 
de ver, no plenário de Caracas, onde 

estavam reunidos os Ministros, repre
sentantes da. América Latina, discutindo 
ciência e tecnologia, o verdadeiro show 
de arreglmentação politica, real!zada 
pelo Partido Comunista da Venezuela 
em tomo dos representantes de Cuba e 
do Chile. 

Foi preciso coragem e audácia do Mi
nistro brasileiro, para repelir a vala, no 
momento em que pediu a palavra. E, 
quem valava? Quem valava? Moças, 
aquela história do Machado de Assis, -
"entreaberto botão" - moças estudan
tes de curso secundário, conduzidas pelos 
seus professores, revezando-se, às nossas 
vistas, no plenário para, a um sinal do 
comando de agitação, valar os repre
sentantes dos países que eram conside
rados ditatoriais, segundo os critérios 
social!stas ~ porque as ditaduras socia
l!stas são sempre democráticas. 

Praza aos Céus que este belo exemplo 
que, realmente, a Venezuela nos dá, 
possa vencer no tempo, possa firmar-se 
e que este avanço da propaganda mar
xlsta-lenin!sta, naquele pais, não venha 
trazer-lhe um recuo que seria triste 
para todos nós latino-americanos, por
que, na medida em que este exemplo 
frutificar, nós teremos, ai sim, alguma 
coisa de concreto sobre o qual trabalhar. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex." um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço, 
c·om prazer, o nobre Líder da Oposição. 

O Sr. Franco Montoro - Quero, de 
Início, dizer que o elogio que V. Ex." 
vem fazendo às Forças Armadas brasi
leiras e a referência. espeelal a muitos 
de seus vultos mais representativos, re
presenta uma lição de História, objetiva, 
reconhecida pela Oposição e pelo Go
verno. Muitos vultos, não apenas estes 
que v. Ex." menciona, mas outros pode
riam ser citados em reforço da autori
dade das Forças Armadas e de seus re
presentantes. Eu mencionaria grandes 
campanhas eleitorais, comandadas por 
Eduardo Gomes, Juarez Távora, Mare
chal Dutra, que são exemplos de iden
tificação dos homens de farda com os 
homens civis. A eles, o nosso reconheci
mento. Nesta parte, V. Ex." tem o apoio 
da Oposição. Quanto à Venezuela, evi
dentemente, tratar-se de um exemplo 
complexo. V. Ex." apontou alguns dos 
aspectos dessa experiência, os quais são 
exatos. Mas, V. Ex." não se referiu pre
cisamente ao exemplo que mencionamos. 
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Ao tempo das ditaduras, a Venezuela ti
nha sua situação em tal grau de subde
senvolvimento que, como disse V. Ex.a, 
l% do seu petróleo, apenas, ficava em 
poder do pais. Com as democracias que 
se sucederam, de Rómulo Bettancourt, 
Leonl, Raphael Caldera e Andrés Perez, 
a Venezuela fica com· quase 90% ·do seu 
petróleo, e estâ, praticamente, determi
nada a nacionalização, em vias de exe
cução, em regime democrático. Mas, o 
Importante é na luta contra a subversão. 
A Venezuela tomara-se um exemplo do 
pais sul-americano em que mais acesas 
eram as guerrilhas, os atentados, as ma
nifestações de terrorismo. Pois bem, o 
Presidente Raphael Caldera, em seu 
apelo à pacificação, declarou: 

"Os que queiram lutar pelo desen
volvimento do pais, por via demo
crática, terão os seus estatutos re
gistrados, serão partidos pollt!cos 
Igualmente respeitados." 

Estabeleceu um perdão àqueles que re
nunciassem às guerrilha e aos métodos 
de violência, e adotou um regime cem por 
cento democrático. Resultado: termina
ram as guerrilhas. Raphael Caldera go
vernou durante cinco anos sem um dia 
de estado de sítio. Em regime democrá
tico, portanto, resolveu-se o problema 
da. subversão, promoveu-se o desenvolvi
mento em índices dos mais notáveis da 
América Latina, o que demonstra q'!.e, 
para haver a vitória contra a subversao 
e o terrorismo não é necessário recor
rer à negação da democracia. A demo
cracia tem meios para, através das leis, 
dos tribunais, punir aqueles que se opo
nham ao seu desenvolvimento. Este é o 
nosso ponto de vista. No discurso que 
fizemos na abertura dos trabalhos no 

' Senado, dissemos: 

"Não queremos uma democracia 
Inerme e sem defesa contra aqueles 
que a querem destruir. Pelo contrá
rio, oferecemos a nossa contribuição, 
leal e patriótica, para um encontro 
de normas de ordem pública que 
assegurem ao Pais a necessária coe
xistência da normalidade democrá
tica e da segurança nacional." 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agra
deço a V. Ex.a Mas permita o nobre 
Líder lhe dizer que creio que V. Ex.a 
não me contraditou em coisa alguma, 
nem mesmo nos números. Quando me 
referi a Gomez, referi-me ao passado. 
Quando V. Ex.11 fala que, hoje, 90% do 

petróleo ficam com seu proprietário e 
não com as companhias estrangeiras, V. 
Ex.a não pretendeu, certamente, por um 
processo sutil, dizer que isto foi uma 
conquista da ação democrática, ou do 
Presidente Caldera. 

O Sr. Franco Montoro - Permite-me 
V. Ex.6 ? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Per
dão, dar-lhe-e! oportunamente o aparte. 
Já conheço V. Ex.a, e peço que me per
mita ter a oração principal no meu 
discurso. 

Então, o que aconteceu foi uma evo
lução no mundo Inteiro. E vim eu do 
campo do petróleo, e nesse campo me 
parece tenho alguma autoridade para 
lhe dizer: as companhias chamadas de 
fifty-fitty, 50 contra 50%, por exemplo, 
começaram a aparecer à altura dos .anos 
40 para 50. Não · foi um fenômeno da 
Venezuela - os árabes já começaram 
assim. A invasão da técnica japonesa 
dentro do petróleo ofereceu, desde logo, 
75% para quem quisesse receber com
panhias estrangeiras de pesquisa de pe
tróleo, desde que ele fosse descoberto. 
Foi um problema mundial, meu caro 
Senador, não uma conquista especifica 
da Venezuela. Oxalá tivesse sido, mas, 
Infelizmente, não o foi. Por outro lado, 
V. Ex.a fala que houve uma conquista 
e acabou a guerrilha, com o reconheci
mento, inclusive, dos partidos comunis
tas, que se declaram dispostos à luta 
armada para a conquista do poder e 
fazem apenas um interregno na sua po
lítica, como parte de uma tática opor
tunista que V. Ex.a também sabe que 
os comunistas utilizam. 

Ai está, portanto, o que estou trazendo 
ao conhecimento desta Casa. t um exem
plo episódico. Se V. Ex. a me falasse 
numa estabilidade iiem.ocrática de 40, 30 
anos provados neste campo, eu esten
deria a mão à palmatória e nem só isso, 
eu levaria o meu abraço, porque não 
estou contestando. o que se passa em 
relação à Venezuela é que ela agora está 
com um crescente movimento comunis
ta dentro do próprio território e o que 
eu estou dizendo é. quem sabe, se, no 
futuro, dentro de cinco ou dez anos, a 
Impressão de V. Ex.6 , desgraçadamente, 
não seria mudada. Vi a Universidade 
Central da Venezuela totalmente toma
da pelos comunistas. Há dois anos :fe
chada, quando estive em 1971, na Ve
nezuela e os estudantes venezuelanos, 
pedindo transferência :para o Brasil. Vi 
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a Universidade de Mérida nas mesmas 
condições. V. Ex.a, porém, acha que ls.so 
tudo, evidentemente, são episódios com
pativeis com a vlcl.a nacional democrã
tlca, e, nesta parte, não estamos em de
sacordo fundamental. Apenas, Insisto, o 
exemplo de V. Ex.a é episódico, não tem 
a chancela da História. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço 
V. Ex.a 

O Sr. Franco Montoro - Eu falo dos 
.fatos, o futuro .a Deus pertence. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Estou 
falando de fatos, nobre Senador. Não 
estou falando sobre histórias hipotéti
cas; estou citando f.atos. 

O Sr. Franco Montoro - Concedeu V. 
o aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Con
cedi o aparte, mas aprendi com V. Ex.a 
que o dono da palavra tem o direito de 
dar contra-apartes. (Risos.) 

O Sr. Franco Montoro - Concede o 
aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Com 
muito prazer. Se V. Ex.a deseja o meu 
mutismo, eu o .alio à homenagem ... 

O Sr. Franco Montoro - Não, V. Ex.a 
foi rigoroso em não admitir uma leve 
interrupção e, agora, não concede, se
quer, o aparte ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Por
que, no meu caso, ficava sem a oração 
principal. 

O Sr. Franco Montoro - Todos têm a 
sua oração principal. A minha, também, 
tem o direito de ser respeltacl.a. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço 
V. Ex.a com multo carinho. 

O Sr. Franco Montoro - O fato, no
bre Senador, é que, em regime democrã
tico, as razões podem ser interpretadas 
ou as concausas podem ser amplas. Mas 
o fato é que, em regime democrãtlco, a 
Venezuela deu um avanço espeta.cular 
no seu desenvolvimento e resolveu o pro
blema. das guerrilhas. Os comunistas fo
ram para. o seu partido, concorreram às 
eleições e o que aconteceu? Perderam. 
Têm quatro ou cinco deputados numa. 

Câmara. de trezentos. Esta é .a grande li
ção que a Venezuela. estã dando. Em re
gime democrãtlco, o comunismo não 
progride; em regime ditatorial e de ex
ceção é que ele se prepara, porque estã 
habituado a lutar na !legalidade. Penso 
que V. Ex.a deve compreender o nosso 
ponto de vista. A solução que apresen
tamos e o exemplo que citamos da Ve
nezuela. é para reforçar a tese de que a 
melhor forma. de lutar contra a subver
são, contra o radicalismo, é a fórmula 
democrãtlca; é o uso das liberdades de
mocrãtlcas. Não hã melhor forma - não 
hã melhor, nem hã outra - para com
bater o totalitarismo, de direita ou de 
esquerda, senão a da democracia.; a do 
respeito aos direitos humanos; a do res
peito à autonomia da Justiça, à Inde
pendência do Parlamento, à divisão dos 
Poderes, que se devem amparar entre si 
e não serem dominados apenas de um 
dos lados. ll: esta a grande lição que a. 
Venezuela nos dã. A Venezuela que er.a. 
a pãtria das guerrilhas se transforma, 
hoje, num pais em que .a democracia 
permite que durante cinco anos um Go
verno se exerça sem um dia de estado de 
sitio e apresenta ao mundo o modelo de 
um desenvolvimento politico, econômlco 
e social que devemos considerar e res
peitar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Dus
tre Lider, a lição de democracia de V. 
Ex.'\ evidentemente, não foi dada a mim 
e a nenhum dos Srs. Senadores de nosso 
Parlamento. 

O Sr. Franco Mo.ntoro - E a nós mes
mos •.. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - ll: re
petição enfãtic_a de V. Ex.~ de um ponto 
de vista que nao encontrou, da parte do 
Governo, contradita. V. Ex. a não nos ves
tiria, evidentemente, a camisa que não 
é a. do nosso gosto. Em nenhum momen
to, por antinomia que V. Ex.a habilmente 
faz na sua exposição e no seu pequeno 
discurso veemente, em nenhum momen
to, repito, V. Ex.a poderia. confundir-nos 
com o fato de querer defender o princi
pio de que a. ditadura é a solução para o 
comunismo. O que mostramos a. V. Ex.a 
foi, apenas, que o seu exemplo é episódio. 
E vou mais: V. Ex.a que conhece tão bem 
a. Venezuela., V. Ex.a que, por motivo es
pecialissimo da. democracia. cristã, tem li
gações intimas, como tinha com o Pre
sidente Rafael Caldera, não é? V. Ex.o. 
sabe que Teodoro Petkoff é o homem dos 
mais admirados do Partido Comunista. 
venezuelano. 
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Se V. Ex.a. não sabe é pena, porque eu 
sei. Vou até ler, melhor, o nome dele. 
Pode ser que e ume tenha esbarrado 
aqui nesse polonês, possivelmente Ele 
dizia aqui: "Teodoro Petkoff~' - com dois 
efes no fim. Creio que se , pronuncia 
assim. Agora não ·me posso socorrer de 
uma correção do Sr. Senador Paulo 
Brossard, porque não é História, é Lln
güistica. 

Mas, o que ele fez? Denunciou o Par
tido Comunista venezuelano como um 
partido aventureiro. Por quê? Porque era 
um dos menores partidos comunistas do 
C<>ntinente. Não tinha mais que cinco 
mil arregimentados em toda a Venezuela. 
E esse partido, nobre Senador, Iniciou 
temerariamente a guerra armada nos 
anos de 60 sob a inspiração e os albores 
da vitória de Fidel castro em Cuba. Esta 
é a razão pela qual o Partido Comunista 
venezuelano não tem apoio das massas 
populares. Mas, o Petkoff fez um movi
mento ao socialismo, o MAS, que V. Ex.a. 
não dirá que ele tem apenas quatro 
Deputados. V. Ex.a. sabe que ele obteve 
18% da última votação realizada na 
Venezuela, e Isso sabe V. Ex.a. melhor que 
eu. Entretanto, V. Ex.a. se esqueceu de 
dizê-lo. Esta é a linha socialista que re
pudiou a luta armada. Por este motivo, 
estou dizendo: praza aos Céus que na 
Venezuela o caminho pacifico entre a 
democracia e o socialismo possa dar ra
zão a v. Ex.a. no futuro. 

Mas não estou falando sobre hipóteses, 
e, sim, sobre fatos reais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou en
cerrar. Acho que devo encerrar. Está na 
hora de concluir. Agradeço à nobre Opo
sição e aos Senadores do meu Partido a 
colaboração que me deram a esta análise. 
Eu disse que seria uma análise perigosa, 
porque dá margem a Interpretações du
vidosas. Graças a Deus não o foi. Só o foi 
quando já discutíamos praxis democrá
ticas com o nobre Senador Franco Mon
toro, sem fazer a nós da Maioria desta 
Casa a injúria de supor que somos anti
democráticos. Ele mesmo confessa que 
jamais faria tal Injúria. 

Este discurso poderia ter sido apenas 
uma elegia. E caberia bem ao seu autor, 
porque seria feito por quem vivendo em 
uma das Forças Armadas, desde os anos 
fagueiros da juventude até o começo da 
maturidade, dela e nela só recolheu a 
lição permanente da fidelidade à Pátria, 
a exaltação das mais altas virtudes como 
a coragem, a lealdade, a abnegação e 

a generosidade, bem assim o devota
mento às causas mais genuinamente 
brasileiras. Seria, portanto, compreensí
vel o tom de elogio que eu pudesse dar, 
nesta hora, ao meu discurso. Mas estou 
lmbuido da responsabilidade de repre
sentar o meu Partido e devo ser Isento e 
Impessoal. Assim, gostaria que, neste 
Senado, nesta hora, nas palavras finais 
do Senador que representa o Partido do 
Governo e acaba de receber parcial 
aplauso do Lider do Movimento Demo
crático Brasileiro, mas parcial aplauso 
abrangendo precisamente tudo aquilo 
que eu disse sobre as Forças Armadas 
brasileiras - gostaria, repito, que aqui 
se alçasse uma voz, que neste Instante 
fizesse por um mistério, por um fascinlo, 
por um sortilégio, surgir, diante de nós, 
o Senado do Império; e dele vir, na gran
deza do seu vulto histórico, o Duque de 
Caxias, a quem o Movimento Democrá
tico Brasileiro ultimamente, reiterada
mente, e com uma adorável freqüêncla, 
tem elogiado tanto como ao Marechal 
Eurico Gaspar Dutra. Aquele homem que 
sofreu, no Senado da República, as Injú
rias da politica e disse, certa vez, aos 
maranhenses: "Mais militar que politi
co ... " E com o intrólto desta frase se 
ofereceu à pacificação Mas declarou: 
"Não ofereço pacificação a nenhum ad
versário com armas na mão!" Era a pri
meira condição. 

l!J sob a Inspiração deste nume tutelar 
do Exército Brasileiro, do Patrono da 
minha Arma, que deposito as homena
gens, em nome do meu Partido e par
cialmente do Movimento Democrático 
Brasileiro, às nossas Forças Armadas, 
porque elas estiveram sempre - segundo 
o seu modelo, segundo o seu figurino 
admirável - presente nas horas culmi
nantes do Brasil, em favor daquilo que 
todos nós desejamos: Ordem sem dúvida, 
Paz sem dúvida, mas uma sociedade jus
ta e democrática! (Muito bem! Palmas, 
O orador é cumprimentado. ) 

O SR. PRESIDENTE (Ma.galhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, talvez pareça 
estranho e até mesmo temerário que um 
paisano - e um paisano da Oposição -
venha apanhar a luva que nos foi joga
da, há pouco pelo Senador Jarbas Pas
sarinho. Mas e que, neste Instante, não 
está aqui o paisano, como não esteve 
aqui, antes de mim, o militar; ambos, 
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nesta tribuna, somos os representantes 
do povo. E como Senador da República e 
homem da Oposição, não nos recusamos 
ao convite implicito de S. Ex.a para de
bater o tema, sem dúvida alguma 
atraente - embora S. Ex.a, de logo, o 
tenha proclamado, também, perigoso que 
versa sobre "o papel extram111tar das 
Forças Armadas". 

Evidentemente, não nos tendo prepa
rado, como o Senador Jarbas Passarinho, 
para enfocar este debate, nesta tarde, 
não pudemos ter a precaução, de que ele 
se muniu, de fazermos um discurso es
crito, embora nos momentos de que dis
pusemos, durante o seu pronunciamento, 
tivéssemos alinhavado algumas conside
rações que nos valerão de subsídio à dis
cussão. Nenhum constrangimento temos 
de aqui também enfocarmos esse assunto 
- que implica na atuação dos m111tares, 
em nossa História - que nos parece da 
maior significação para os destinos na
cionais. Nenhum constrangimento por
que, antes de mais nada, em nossa vida 
pública, acostumamos-nos, permanente
mente, a aceitar os reptos Intelectuais 
que se nos apresentam. Em segundo lu
gar, porque tratamos todos os temas com 
a permanente sinceridade e honestidade 
que sempre imprimimos às nossas fala
ções. 

Vimos, assim, a esta Tribuna não para 
entoar loas fáceis e suspeitosas, mas para 
darmos colaboração maior que julgamos 
poder dar: não trazer mentiras, mas a 
nossa palavra e o nosso testemunho de 
verdade. 

8. Ex.a em seu discurso -que foi por 
sinal elogiado e aceito no fulcro do as
sunto tratado, pelo Líder do nosso Par
tido - faz certas assertivas de que nós 
não nos vejamos de aceitar e até mesmo 
de subscrever. 

Não fartamos como aqueles que ele ci
tou aqui, que "viam os m111tares como 
seres inferiores, preocupados só com a 
força bruta, e, quando não, tabaréus, 
meros pug111stas mecanizados, insensíveis 
às coisas do esp!ríto." 

Seria injustiça flagrante e clamorosa, 
a que não se passaria a Oposição. Mais 
ainda: por amor à verdade, reconhece
mos que as Forças Armadas e, em espe
cial, o Exército, como força organizada 
às custas e a serviço da Nação, tem 
cabido, através dos tempcs, o grande pa
pel de ser o garantidor da unidade na
cional. Mas, a sua missão não se extingue 
ai. Não é, apenas, a de ter a obrigação 

da defesa interna e externa do País. Ela 
. há de ir mais longe. 

A própria origem social da maioria dos 
seus oficiais, como multo bem disse o 
Senador do Pará, repousa na classe mé
dia. E aqui, mais u!!la vez, subscreveria
mos as cons!deraçoes de S. Ex.a sobre 
aqueles que se submetem aos concursos 
nas escolas m!lltares, os cadetes que se 
tornam os futuros chefes do Exército 
filhos, sobretudo, de pequenos comer~ 
c!antes e de funcionários públicos mo
destos. 

Por Isso mesmo, pela origem popular 
dos seus integrantes, pela sua alta capa
citação técnica e Intelectual bem como 
pelas c_ond!ções materiais que têm em 
suas maos, os m!lltares não podem e não 
devem ser Indiferentes àquelas lutas 
mai<?res que extrapolam, propriamente, 
ao cuculo da defesa interna e externa do 
País. Eles têm que voltar os seus olhares 
as suas atenções e as suas ações para 
a luta contra as forças oligárquicas 
além-fronteiras, contrapõem-se aos inte
resses nacionais. 

Inúmeros exemplos eloqüentes pode
riam ser arrolados aqui. Ainda no século 
XIX, sem dúvida, dentro dos quartéis se 
gerou a reação contra um sistema escra
vocrata então imperante, quando oficiais 
briosos recusavam-se a serem "capitães
do-mato", negando-se a cumprir ordens 
do Governo, para perseguir e capturar 
negros fugidos das senzalas. 

Alguns exemplos também trazidos por 
S. Ex.a poderiam ser repetidos aqui tam
bém~ exemplo da República, movimento 
nitidamente m111tar a que o povo terá 
a,!lslstido bestificado, segundo a expres
sao dos historiadores -, mas que repre
senta, sem dúvida, a reação da classe 
média urbana contra um estado de coi
sas que atentava contra os reais Interes
ses do Brasil. 

O Tenentismo e a Revolução de 30, 
também Invocados são Igualmente pági
nas gloriosas da nossa História. E elas, 
sem dúvida, representam epopéias mm
tares que honram o Brasil. 

Graças àqueles movimentos é que as 
instituições democráticas e liberais, que 
vieram a ser consagradas depois de 30, 
permitiram a participação da classe mé
dia no processo nacional e o atendimento 
de inúmeras reivindicações em favor das 
classes proletárias. Na verdade, todos 
esses eventos e sua significação vêm 
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sendo proclamados e justamente reve
renciados por todos nós. Mas acredita
mos que a importância maior desses 
acontecimentos reside não no fato, em 
si mesmo, de a força poder derrubar ins
tituições, governos ou regimes, mas, 
sim, na sua capacidade de. quebrar e 
alterar estruturas injustas. Esse afã, esse 
objetivo, essa flnalldade dos movimento~ 
armados é que, sem dúvida alguma, po
dem lhes dar a legitimidade, mesmo 
quando passam por cima da ordem cons
tituída. 

Parece-nos, entretanto, que as Forças 
Armadas têm condições suficientes, e 
várias maneiras diferentes, de impulsio
nar o poder governamental no sentido 
do resguardo dos Interesses nacionais, 
sem necessidade de estar a contrair e a 
contrariar tão amiudamente - e, sobre
tudo, tão prolongadamente, como nesses 
últimos anos - a sua vocação legallsta. 
Por Isso, acreditamos que, em nome dela, 
e sobretudo dentro dela, pode-se e de
ve-se exigir, e também garantir que se 
dêem os grandes passos para a emanci
pação econômica do País e do povo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, julga
mos que é preciso mais do que moderni
zar, mais do que assegurar progresso, 
que muitas vezes mantém- e até reforça 
- a situação dos privilegiados da Nação. 
É preciso, sim, revolucionar. 

E aí, sem dúvida, entramos num cam
po perigoso de controvérsias, porque vi
mos, ainda ontem, o Senador Paulo Bros
sard considerando o Movimento de 1964 
como legítimo, em face de um poder de 
resistência a uma situação que julgava 
caótica, enquanto que o Líder da ARENA, 
que discursou antes dele, julgou o "1964" 
como um golpe armado, uma simples se
dição. Realmente, o assunto é tão con
trovertido que me lembro, inclusive, de 
ter lido declarações do ilustre Senador 
Luiz Viana, pela imprensa, de que 1964 
não chegava a ser revolução, mas sim 
Contra-revolução. Talvez, nesse emara
nhado de controvérsias e contradições, 
possamos entender melhor porque depois 
de 1964 foram tomadas algumas medidas 
que não poderiam estar dentro de qual
quer contexto revolucionário. Assim, a 
revogação da Lei de Remessas de Lucros, 
que possibilitou uma saída de duzentos e 
oitenta e um milhões de dólares, segundo 
o relatório da SUMOC, relativo ao ano 
de 1964; ou a compra do acervo da 
AMFORP, que foi considerado pelos Es
tados Unidos da América como o grande 
negócio do ano; ou a concessão de van-

tagens de toda ordem à HANNA para 
utilizar minérios da União e transpor
tá-los, em condições vantajosas, pelo 
Porto do Rio de Janeiro, enquanto não 
construía o seu próprio porto em Angra 
dos Reis; ou, finalmente, o Acordo de 
Garantia de Investimentos Estrangeiros, 
protegendo-os contra quaisquer riscos. 

Não queremos, com isto, fixar, aqui, 
responsabilldades de quem quer que seja. 
Este não seria o momento. Mu1to menos 
atribuir responsabllldades às Forças Ar
madas desses ou de outros atas, como, 
por exemplo, a repressão violenta que 
vem ocorrendo no País. Julgamos mesmo, 
que a História mostrará que excessos 
havidos não se devem à lnstltulção como 
tal 

Por Isso mesmo, parece-me que não 
cabe, nesta oportunidade, cotejar o 
número de mortos ou de feridos, de lado 
a lado, Aos números trazidos pelo Sena
dor Jarbas Passarinho poder-se-la all
nhar outros dados, muitos deles dispares 
e conflltantes, a exemplo daquela lista 
de mais de mil vitimas feita. em relatório 
da Anistia Internacional. Conseqüente
mente, se enveredássemos por esse cam
po, teriamos que voltar novamente a 
debater a necessidade de amplas Inves
tigações, em relação a inúmeras denún
cias de violação de direitos humanos que 
nos chegam quase a cada dia e que 
somente um Inquérito profundo poderia 
situar onde, nelas, está a verdade, onde 
está a mentira. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um parte? 

O SR. MARCOS FREIRE - Seria, in
clusive, uma maneira que teríamos de 
desmentir, se desmentir pudéssemos com 
essas Investigações aquela imagem dis
torcida no exterior, quando se aumentam 
o número dos presos, das vitimas, ou dos 
mortos como conseqüência da repressão. 
Sem dúvida, existe alguma coisa e o pró
prio ex-Ministro Jarbas Passarinho, hoje 
Senador da Repúbllca, reconhece que é 
possível que casos Isolados -tenham ocor
rido. Essas Investigações, se processadas, 
também teriam esse mérito: mostrar se 
os casos que viessem a ser constatados 
foram Isolados ou se, na verdade, pela 
multiplicidade de suas ocorrências, terão 
sido Incentivados pela Impunidade, qua
se que permanente, em relação aos casos 
constatados. 

Mas, como disse, esse assunto, por mais 
grave que seja, não tem multa razão de 
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estar sendo tratado aqui, porque deseja
ríamos, tão-somente, fazer considerações 
em torno do tema principal, objeto da 
oração anterior, que se refere, exata
mente, ao papel extramll!tar das Forças 
Armadas. 

Concedo o aparte a V. Ex. a 

O Sr. Jarbas Passarinho - Agrade
ço a V. Ex. a por me conceder o 
aparte. Eu gostaria de fazer duas 
observações. A primeira, eu a faço com 
Inteira autoridade, creio eu. Parece-me 
que a Oposição, desde ontem, pretende 
estabelecer uma comparação perigosa, 
no sentido de fazer com que a posição 
do Senador Petrônlo Portella apareça 
Insustentável à luz da Revolução de 1964, 
sobretudo tomados, como termos de re
ferência, outros membros ilustres da 
Oposição bras1leira. Não me parece um 
bom caminho. Não me parece um bom 
caminho, porque acredito nos homens 
que têm a coragem de fazer de público 
a sua própria auto-anáUse, que têm a 
coragem de explicar porque mudaram de 
opinião. Ainda há pouco, eu dizia ao 
nobre Senador Paulo Brossard que ele 
deve ser profundamente orgulhoso de 
ser uma das exceções da vida humana, 
de nunca ter mudado de opinião. En
tretanto, adversários dele do Rio Grande 
do Sul dizem o contrário e eu não me 
filiaria a esses seus adversários, antes de 
saber se Isto era verdade ou mentira. 
Creio que essa comparação, insistente
mente feita desde ontem, não honra a 
Oposição e não ajuda o entendimento 
nesta Casa. Não empresto ao nobre Se
nador Marcos Freire a Intenção de atin
gir pessoalmente o Senador Petrônio 
Portella, mas acho que a referência ao 
fato não é feliz, até porque, quando 
V. Ex. a fala que outros também come
teram equívocos sobre a Revolução, por 
seu turno é V. Ex.8 quem se equivoca
data venia - porque quando o Senador 
Lulz Viana defende a tese de que hou
ve uma contra-revolução, ele estava 
certo para o momento de 31 de março 
de 1964. Eu também fui parte dela, em
bora lá no extremo norte do meu País, 
fui procurado por pessoas com as quais 
mantive Ugações e até duvido que se 
prove que houvesse um movimento ar
mado, organizado, estruturado, para de
posição do Sr. João Goulart até os albo
res do ano de 1964; o que havia era uma 
tentativa de resistência; o que havia era 
uma arreglmentação para fazer face a 
um golpe, e dai, então, o nome de Con
tra-revolução. Finalmente, V. Ex.n achou 

que não me coube fazer comparações de 
números, e eu por meu turno não faria 
lr1just!ç~ de admitir que V. Ex. a despre
za os numeros que eu dei. .• 

O SR. MARCOS FREmE - Eu não fiz 
isso, Excelência. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu não 
faria ln.Justlça, V. Ex.a disse. Porque 
esses numeros eu trouxe apenas para 
mostrar como uma luta clandestina é 
mais ampla do que nós pensamos. Mas 
eu trouxe números que acho que têm 
or!,gem multo mais segura, nobre Sena
dor Marcos Freire, multo mais lndlscuti
vels do que as listas supostas da anistia 
Internacional. Por várias vezes, recebi 
dessa Instituição cartas pedindo refe
rência sobre pessoas, e tive até oportu
nidade de, como Ministro da Educação 
e Cultura, esclarecer que as pessoas es
tavam vivas em determinado destino, 
mas nunca me lembro de ter visto, ao 
mesmo tempo, perguntas semelhantes 
sobre os milhares, já agora não milha
res, mas, talvez, milhões de pessoas desa
parecidas nos cárceres do socialismo, a 
quem o talento de Camus classificou de 
"Socialismo Concentracionário". Não sei 
se essa anistia Internacional tem batido 
às portas da União Soviética, da China 
- das prisões de Mao Tse-tung - de 
Cuba e de outras áreas socialistas para 
fazer as mesmas perguntas, e se tem 
tido a honra de receber sequer resposta 
de um Ministro de Estado. 1!: apenas este 
o aparte que queria dar a V. Ex. a 

O SR. MARCOS FREIRE - Agradeço 
o aparte de V. Ex.a que vem valorizar o 
meu discurso e comprovar como real
mente é dlfíc11, no campo social, a apre
ciação de certos fatos políticos, porque 
ele gera exatament,e essa controvérsia, 
multas vezes até mesmo conceituai, do 
que seja determinado movimento. 

A mim, pessoalmente, parece-me que 
o Movimento de 1964 não pode avocar a 
si a paternidade da Revolução brasilei
ra porque, no meu entendimento, a Re
volução bras1lelra extrapola, em multo, 
o próprio Movimento de 1964. 

A Revolução bras1leira é um movimen
to em marcha, e não apenas militar ou 
político, mas engloba uma série de 
anseios, Inclusive, económicos e sociais. 
A Revolução brasileira vem-se exteriori
zando através de movimentos vários, 
avançando, recuando, acertando, erran
do. Não começou conosco e, posslvel
r.nente, também não acabará conosco. 
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Como se vê, não é, precisamente, o 
problema de mudar ou não de opinião 
o que está em jogo. Evidentemente que 
quando V. Ex. a. afirma que o Senador 
Paulo Brossard se constituiria numa 
exceção à espécie humana, porque 
nunca mudou de opinião, é um, exagero. 

O Sr. Paulo Brossard - É um exagero 
tão grande que não precisava dar o 
aparte. 

O SR. MARCOS FREmE - Evidente
mente que S. Ex.a., quando defende as 
mesmas posições, o faz em relação a 
princípios e idéias, aqueles princípios e 
idéias democráticos que S. Ex.a, ao lon
go da sua vida, julga estar defendendo, 
até mesmo quando foi participante do 
Movimento de 1964. 

Quanto às fontes mais ou menos se
guras, listas mais ou menos discutíveis, 
que relacionam feridos ou mortos nessa 
ação repressiva ou subversiva, evidente
mente que o confllto dessas fontes, umas 
afirmando, outras negando, umas quan
tificando mais, outras quantificando me
nos, tudo isso seria mais uma razão a 
defender a CPI, tentada pelo MDB. 
Permitiria que as investigações, que se 
pudessem pazer, fixassem, de uma vez 
por todas, o verdadeiro alcance desses 
episódios sangrentos, dessa luta quase 
fratricida que, como V. Ex.8 mostrou aqui, 
levou centenas de irmãos nossos na de
fesa do Governo, mas que, também, não 
há dúvida alguma, tem sacrificado ou
tras dezenas e centenas de irmãos nos
sos que se opõem violentamente, ao 
Governo·; e, mais do que isso, muitas 
vezes até mesmo atingindo aqueles que, 
sem se oporem violentamente ao Gover
no, terminam enredados por essa malha 
de repressão. 

Os casos que, inclusive, têm sido in
vocados aqui, de sentenças de absolvição 
por parte da Justiça Militar, evidenciam, 
sem dúvida alguma, que dezenas e cen
tenas de compatriotas nossos têm sido 
!njustiçadamente acusados, injustiçada
mente presos, e, depois que a absolvição 
vem, eles não têm mais como recuperar 
o tempo perdido, ou os maltratas so
fridos. 

Mas, Excelência, como disse, não es
tou aqui pretendendo quantificar víti
mas, mesmo porque, como V. Ex.8 , que 
aqui não estará falando em nome de 
possíveis homens que abusaram do poder 
que detinham, também não estou aqui 
falando em nome daqueles que, porven-

tura, tenham pela violência se contra
posto ao Governo. 

O importante é que consigamos o pon
to de intercessão para que essa luta ter
mine, para que possamos partir do qui
lômetro zero. Permita-me, repetindo 
discurso anterior meu em resposta a 
V. Ex. a mesmo, invocar, uma vez mais, 
a figura de Caxias - penso que não há 
em observação feita por V. Ex. a a esse 
respeito nenhuma restrição a essa in
vocação - e a solução da anistia para 
o.s crimes políticos de ambas as partes. 
Com esse gesto, poder-se-la permitir o 
desarmamento do espírito e fazer com 
que partíssemos para a reconstituciona
lizar deste País, de tal forma que os ran
cores fossem colocados de lado e que se 
olhasse menos para o passado do que 
para o futuro. 

O Sr. Jarbas Passarinho -Permite-me 
V. Ex.8 uma nova interrupção? 

O SR. MARCOS FREmE - É uma sa
tisfação e uma honra. 

o Sr. Jarbas Passarinho - Eu queria 
fazer apenas duas observações: A pri
meira, espero que poupemos o Senador 
Paulo Brossard de nova referência (ri
sos), e desejo que V. Ex.a. leia o meu 
aparte na hora que a Taquigrafia o re
produzir. Evidentemente, quando eu me 
referi às mudanças de opiniões, estava, 
como V. Ex.a, pensando em opiniões que 
traduzem aspectos conceituais, doutri
nários, crenças e não apenas a opinião 
de usar uma gravata ou uma camisa. 
desta ou daquela cor. O que respeito nas 
pessoas que fazem as reavaliações da 
suas posições é a sinceridade do momen
to, e não a. dúvida sobre o passado. De 
maneira. que não condeno aqueles que, 
por algum momento na vida, não esti
veram junto comigo nem com o mesmo 
pensamento que eu tive. E acho que se
ria orofundamente difícil que os homens 
pudessem condená-los? Ainda há pouco 
se falou, aqui, em Cristo, que tem sido 
um autor pouco citado. Mas traria, tal
vez do próprio Eclesiastes aquela expres
são: "Não julgueis, para não serdes jul
gado". Vou mais longe, nobre Senador, 
v. Ex.8 falou que a nossa Revolução, a 
Revolução de 1964, não encarna e não 
pode ter o privilégio de encarnar a Re~ 
volução no seu todo. Fui multo claro. Ti
ve apenas a pretensão pouco ambiciosa 
de falar no sentido sociológico do ter~ 
mo. Disse: ela é revolução na medida 
em que atinge as raizes das coisas e em 
curto prazo. Quem pode negar, a não 
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ser pela catarata da animosidade para 
com o Governo, que nestes 11 anos se 
fez profunda mutação em todos os cam
pos sociais, econômicos e políticos da 
vida brasileira? Então, ai está uma re
volução. Talvez não seja uma revolução 
do agrado de multa gente, mas é aquela 
que chamamos, modestamente, de um 
início de revolução brasileira. Se fosse 
um governo militar, como assisti num 
determinado país irmão, constituído ele, 
desde o Pres'idente da República fardado 
a todos seus ministros fardados também 
e, visitando o Ministério da Educação 
desse país encontrei todos os funcioná
rios fardados - parece que apenas uma 
moça passou, não era fardada - talvez 
.fosse enfermeira. Mas como esse pais 
utilizava a ditadura que se desdobra em 
atacar os Estados Unidos da América, 
é inteiramente poupado pela critica uni
versal; enquanto o Brasil é apontado 
pela Anistia Internacional- de que nos 
dá referência o nobre Senador Marcos 
Freire - como assassinando milhares de 
pessoas. Eu não receberia, jamais da 
Oposição ou de quem quer que fosse, a 
observação de me colocar como defensor 
de torturadores, como, creio, não colo
caria na pele de V. Ex. a um papel - que 
seria sib!l1no e indigno, para mim, se o 
fizesse -, de atribuir que V. Ex." fala 
exatamente por outra parte, como V. 
Ex.a acaba de fazer a devida observaÇão. 

O SR. MARCOS FREIRE - Fiz justiça 
a V. Ex." 

O Sr. Jarbas Passarinho - Quando se 
fala em anistia, nobre Senador Marcos 
Freire, eu me ofereço, de corpo inteiro, 
ao julgamento de V. Ex." e desta Nação. 
Nunca fui um anticomunista industrial, 
nunca utilizei a indústria do anticomu
nlsmo para coisa alguma, em minha vi
da. Se tenho hoje convicções anticomu
nistas, elas são convicções racionais, 
estudadas, meditadas; não as uso e não 
as adoto por conveniências pessoais de 
qualquer natureza, inclusive pela mais 
egoísta de todas, pela riqueza, que não 
tenho, material. O que pergunto é se 
V. Ex." poderia responder por essa anis
tia a que V. Ex." se refere V. Ex." não 
poderia. V. Ex.", evidentemente, não tem 
a procuração daqueles partidos que deci
dem conquistar o poder pela força para 
poder dizer a nós que, uma vez feita a 
anistia, todos nós vamos fazer o jogo 
democrático, sem luta. Este é o dilema 
a que, ontem a'!nda, nós nos referíamos. 
Posições tá tlcas, oportunistas, existem à 
vontade, Eu vi, sabe Deus como que frê-

mito de Indignação - não sei se estou 
certo ou errado, hoje, note bem - eu vi 
um Presidente que, três anos antes de 
1945, fazia um discurso em que falava 
que estava na hora de remover o entulho 
das idéias mortas, participar de comi
elos públicos com o chefe do Part'ido Co
munista, que ele prendeu, que a sua po
licia prendeu, a quem ele condenara no 
seu tribunal. São variações. Quem pode 
dizer aqui, com honestidade de julga
mento, que o Sr. Getúlio Vargas agiu 
como oportunista, num momento de 1942 
ou de 1945? Quem sabe quais foram as 
suas graves preocupações de politica in
ternacional e de repercussões na politica 
interna, para sua conduta? Por isso não 
julgo. V. Ex." fo'i mais longe do que eu. 
Eu me . lembro que no discurso que 
V. Ex.~ fez em repto a mim, V. Ex." disse 
que não julgava nem mtler nem Genghls 
Khan. A esses eu ainda me abalanço a 
julgar. 

O SR. MARCOS FREmE - Não foi 
propriamente isso, mas foi uma seme
lhança. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Pois se não 
foi, permita V. Ex." que eu faça variações 
em tomo da frase de V. Ex." ... 

O SR. MARCOS FREmE - Falamos 
em julgar atas, não pessoas. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Mas V. Ex." 
citou nomes. 

O SR. MARCOS FREmE - Não deve
mos julgar pessoas; podemos julgar atas 
de pessoas. 

o Sr. Jarbas Passarinho - Pois ai 
acho que sou menos benevolente que 
v. Ex." Julgo os atos à luz de uma con
juntura local e do momento ... 

O SR. MARCOS FREmE - Certo, as 
clrcunstâncias, o ·homem e as circuns
tâncias .... 

O Sr. Jarbas Passarinho- ... e ai eu 
me abalanço a julgar, não à distância, 
no hboratór!o frio da mstória, a fazer 
julgamento das pessoas, sem saber o 
drama que elas viveram. Por isso, nobre 
Senador, eu insisto, o nosso drama está, 
precisamente, em que há uma revolução 
em marcha no mundo. Esta revolução 
não é aquela que nós faremos, Essa re
volução só se considera satisfeita quan
do estabelecer ou edificar o soclarlsmo. 
Esse grupo que pretende fazê-la é mis
sionário, é fanâtlco no senl.ldo de mlssio-
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nârlo, e só se darâ por satisfeito no mo
mento em que a conseguir. Cornos tais 
princípios c·olidem com aqueles que de
fendemos, acredito pouco nessa anistia, 
que ela significasse pelo .menos, jâ não 
digo a paz, mas o armistício. Deus per
mita que V. Ex. a. esteja mais., certo do 
que eu. 

O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a per
mite um aparte? 

O SR. MARCOS FREmE - Pois não, 
com multa honra. 

O Sr. Amaral Peixoto - Queria lem
brar ao nobre e brilhante Senador Jar
bas Passarinho que não foi só o Sr. Ge
túlio Vargas que fez campanha ao lado 
de comun'istas. Ele esteve num comício 
em que levaram, sem que soubesse, um 
chefe comunista. Mas outros eminentes 
brasllelr·os receberam apoio de comu
nistas. Inclusive um que recebeu uma 
das maiores consagrações, hâ pouco 
tempo, nesta Casa, um dos mais com
pletos políticos de que todos nos deve
mos orgulhar - o Sr. Milton Campos -
foi candidato ao Governo do Estado de 
Minas Gerais com o apoio do Partido 
Comunista. O Sr. Octâv!o Mangabeira 
til'ou uma fotografia do seu comício na 
Bahia e na frente havia dois cartazes: 
"Anistia para o Partido Comunista Bra
sllell'c" e "Os comunistas apóiam Octâ
vlo Mangabeira". Essas duas eminentes 
f1guras das quais estou falando, uma 
d~las o Sr. Milton Campos, a quem eu 
nao me canso de render homenagens, 
foram também, P·Or circunstâncias, como 
V. Ex.a diz, levados a fazer, não acordo 

não acredito que nenhum dos três 
tenha feito acordo -, mas uma campa
nha conjunta com o Partido Comunista, 
com elementos do Partido Comunista. 
Eu acredito - e vou declarar com toda 
a franqueza - que, na minha eleição de 
1951 para Governador do Estado do Rio, 
comunistas tenham votado em mim. 
Não o Partido Comunista, mas a ma!o
r'ia do Partld·o Comunista. Porque votei, 
por dever de consciência, contra as cas
sações dos mandatos. Achava que meu 
mandato era Igual ao deles e não tinha 
o direito de cassar mandatos de homens 
que tinham sido eleitos como eu. Agora, 
concordo com o apelo de V. Ex.a e estou 
certo de que um homem da Inteligência, 
do patriotismo do Senador Jarbas Pas
sarinho, hâ de compreender que não é 
possível que o Brasil continue o resto da 
vida dMdldo entre um grupo reaclo
nârlo extremado e um grupo subversivo, 

dlzposto a tudo. Nós temos obrigação de 
nos entender e procurar o caminho que 
o Brasil precisa, que o nosso Pais preci
sa, a Constituição que o Brasil precisa. 
Este é o apelo que faria aos nobres com
panheiros da ARENA e, sobretudo, aos 
meus companheiros do MDB, para que 
mantenham a Oposição dentro de de
terminadas normas que não impeçam 
este entendimento mais que necessârio 
ao Brasil. (Muito bem! Palmas). 

O SR. MARCOS FREIRE - O teste
munho trazido pelo Senador Amaral Pei
xoto é desses que, sem dúvida alguma, 
engrandecem a Casa e nós sabemos que, 
realmente, o homem é o homem em suas 
circunstâncias. E a visão de estadista de 
um Getúlio vargas ou de um Milton 
Campos, evidentemente, terâ feito com 
que esses grandes homens públicos, no 
momento em que viveram, nas circuns
tâncias que os rodeavam, sentissem que 
nã.o havia por que deixar de estender as 
mãos a outros cidadãos que, embora di
vergentes na Ideologia, estavam, em de
terminado momento, com os olhos 
voltados para o mesmo objetivo de en
grandecimento nacional. 

O episódio de 1946 mostrou que andou 
acertado o Governo quando, concedendo 
aquela anistia poli~ca, permitiu a re
democratização do Pais e que ela se des
se, sem dúvida . alguma, numa base de 
desarmamento de espírito. 

Estamos multo à vontade para examl· 
nar este aspecto do apoio de votos co
munistas, porque, ainda no último pleito 
que se travou em Pernambuco, quando 
assacavam contra a nossa candidatura 
as pechas de subversão, de contestação, 
ou de comunismo, nós nunca sequer 
procuramos cair na defensiva, Invocando 
exemplos do passado, quando o meu 
competida, o !lustre Senador João Cleo
fas de Oliveira, recebera, em pleitos an
teriores, o apoio dos comunistas. 

O Sr. Benjamim Farah - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE - Pois não. 

O Sr. Benjamim Farah - Acho que 
estâ havendo um equívoco por parte do 
nobre Senador Jarbas Passarinho. Per
gunte! a S. Ex.a em que comício o Dr. 
Getúlio Vargas compareceu ao lado de 
Prestes. Ele me respondeu que foi no 
comiclo de 1945. O Dr. Getúlio, absolu
tamente, não compareceu a comic!o al-
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gum, em 1945, ao lado do Dr. Prestes, 
repito. 

O SR. MARCOS FREmE - Em 1945, 
ele foi deposto. 

O Sr. Benjamim Farah - S. Ex.a não 
campareceu. Ele não era candidato à 
Pres~dência da República. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Se
nador Marcos Freire, V. Ex.a me permite 
um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE - Tão logo 
o nobre Sr. Senador Benjamim Farah 
conclua, concedemos aparte a. V. Ex.a 

O Sr. Benjamim Farah - O nobre Se
nador Jarbas Passarinho tem sido pró
digo em falar, e costumamos ouvir 
S. Ex.a com o maior entusiasmo. Permi
ta-me também eu possa, vez por outra, 
dar um aparte, ainda que seja Insigni
ficante, não com o brilho de S. Ex.a 

O SR. MARCOS FREIRE- O aparte 
de V. Ex. a honra o nosso discurso. 

O Sr. Benjamim Farah - . . . para 
restabelecer a verdade. Estamos aqui 
também cometendo uma série de equí
vocos, E' não podemos incidir em equí
vocos. Temos que ficar agarrados à ver
dade. O Dr. Getúlio Vargas não compa
receu a nenhum comício ao lado do Sr. 
Prestes em 1945. Os candidatos à Presi
dência da República, àquela época, eram 
o Brigadeiro Eduardo Gomes e o Mare
chal nutra. Esses eram os candidatos 
à Presidência da República. Depois hou
ve a depo~ção do Presidente Getúlio 
Vargas, porque havia um movimento 
queremlsta para a permanência do Dr. 
Getúlio Vargas na Chefia do Governo. 
Houve um comício no Largo da Carioca. 
Os comunistas correram ao Palácio do 
Catete, onde se encontrava o Dr. Getúlio 
Vargas. O Dr. Getúlio Vargas não os re
cebeu. Quem encontrou-se com os comu
nistas foi João Alberto, dissuadindo-os, 
pedindo que não se aproximassem, que 
se retirassem, porque o Pre~dente não 
Iria recebê-los. Certa vez, em 1947 - é 
a essa ocorrência que naturalmente o 
nobre Senador Jarbas Passarinho quis 
referir-se, e estã mal Informado - em 
1947, na campanha do Dr. Cirilo Júnior 
à Vlce-Governança do Estado de São 
Paulo, o Dr. Getúlio Vargas, em uma 
cidade paulista, estava fazendo um co
mício de apoio ao Dr. Cirilo Jún~or. Nes
sa hora, sobe o líder comunista. Ime-

diatamente o Dr. Getúlio se retira do 
palanque. Foi isso que aconteceu. Essa, 
a única vez em que os dois se encon
traram, a única vez em que um passou 
perto do outro. O Dr. Getúlio nem con
versou com Prestes nesse dia, nem teve 
prévio a viso de que o Sr. Prestes iria 
àquele comic~o. Quando Prestes compa
receu, o Dr. Getúlio se retirou. Esta., a. 
verdade dos fatos. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Agora 
V. Ex.a me concede o aparte? 

O SR. MARCOS FREmE - Pois não. 
Com toda honra. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Realmente 
havia pedido o aparte antes do nobre 
Senador Benjamim Farah. 

O SR. MARCOS FREIRE - Perdoe
me, nobre Senador, passou-nos desper
cebido seu pedido. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não. Pelo 
contrário. Louvo V. Ex.a por ter dado ao 
nobre representante do Rio de Janeiro 
a primazia, até porque todos nós esta
mos ansiosos de ouvi-lo. Disse S. Ex.a 
que é muito avarento nas palavras, ou 
pelo menos na forma de pedi-las, nós 
nos encantamos constantemente não só 
com o testemunho histórico de S. Ex.a 
como também com o conteúdo, sempre 
da maior qualidade, das intervenções do 
ilustre Senador Benjamim Farah. o que 
sustento perante V. Ex.a - e permita 
que assim me dirija ao nobre Senador 
Amaral Peixoto - é que não estava. jul
gando o Doutor Getúlio Vargas um opor
tunista no momento em que Sua Exce
lência aceitou essa adesão. Se o nobre 
orador recorrer à Taquigrafia, verificará 
lã que fiz essa ressalva. o curioso é que 
o nobre Senador Amaral Peixoto- uma 
figura a quem todos respeitamos-, ad
mitiu que estiveram ambos no comício. 
Ainda disse mais - afinal de contas, vou 
usar as palavras do nobre Senador Pau
lo Brossard: "Meu Deus!" - o nobre 
Senador Amaral Peixoto acabou de dizer 
que o chefe comunista tinha s'ldo leva
do àquele comício sem o conhecimento 
prévio do Presidente Getúlio Vargas. To
da esta Casa acabou de ouvir, menos o 
Senador Benjamim Farah, porque natu
ralmente S. Ex.a estã fazendo história. 

O Sr. Benjamim Farah - Fazedor de 
história é V. Ex. a li: seu privilégio, é pa
tente que não quero tirar de V. Ex.a 
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O Sr. Jarbas Passarinho - Adm'lra-me 
que V. Ex.", sempre um homem tão ur
bano no trato, esteja perdendo essa ur
banidade. 

O Sr. Benjamim Farah - !!: que 
V. Ex.11 está desencadeando um verda
deiro cartel de ironias em cima de mim. 
Não posso recebê-los com indiferença. 
Sou um homem sereno, mas minha sere
nidade tem limite. 

O Sr. Jarbas Passarinho (Pará) -
Imagine V. Ex." amanhã Presidente 
desta Casa, permitindo esse abuso do 
R~gimento: um aparte ao aparteante. 
Nao tem sentido. 

O Sr. Benjamim Farah - V. Ex.e. con
tinua argumentando com ironia. 

O Sr. Jarbas l'assarinho - Não estou 
ironizando. V. Ex." sabe que não tenho 
nenhuma razão para ironizá-lo. Já o 
Profe.s::or Paulo Brossard me deu essa 
pecha. Agora vou ter que acompanhá-lo 
e receber a luz do MDB. 

Então, nobre Senador Marcos Freire, 
com 1945 ou 1951, dentro desse prazo 
ou daquele, o fato é que essa adesão 
ocorreu. Não atribuí, em nenhum mo
mento o nobre Sr. Senador Amaral Pei
xoto ouviu eu fazê-lo, ao Dr. Getúlio 
Vargas compromissos com os comunis
tas, como eu defenderia a figura de 
Milton Campos, se ele não tive.sse feito 
a re.ssalva que fez. O que ocorria é que 
o Partido Comunista era um partido le
gal. Procurava os candidatos, e dava a 
esses candidatos o seu programa míni
mo. E os candidatos que acei~assem o 
programa mínimo o Partido poderia 
apoiá-los. Entre isso e cambalachos que 
houve em outros casos, há uma enorme 
diferença. o que eu estava citando é 
que nos merecem respeito tanto a fi
gura preeminente do Presidente Getúlio 
Vargas como a figura do Sr. Petrônio 
Portella, quando 'Governador do Piauí. 
E.ste, o meu esforço no momento em que 
citava esse fato. Por que uns devem ser 
sacrificados, por que foram menores na 
grandeza da História? Por que uns têm 
o direito de variar, e essa variação tem 
toda a grandeza, toda a absolvição, e to
da a compreensão da História, e outros 
não têm, e se faça refrão disso? Foi a 
partir daí que surgiu esse equívoc·O·, em 
boa hora corrigido pelo historiador da 
Casa, o Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah - Historiador 
é V. Ex.o. 

O Sr. Itamar Franco - Senador Mar
cos Freire, permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. MARCOS FREmE - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco - Aproveito a 
presença de V. Ex.a na tribuna para 
perguntar à Casa: quando é que vamos 
falar no futuro, aqui no Senado Fe
deral? H:l cerca de trinta dias só se ouve 
falar aqui no passado. Quando a veloci
dade conjuntural da vida, quando só 
falamos das células fo telétricas, no san
gue artificial, nós aqui, no Senado, que 
representamos uma nova geração, só fa
lamos no passado. Quando é que o Se
nado vai falar no futuro, Senador Marcos 
Freire? 

O Sr. Evand!ro Carreira - Multo bem! 

O SR. MARCOS FREmE - Nobre Se
nador Itamar Franco, agradecemos a 
intervenção de V. Ex.a, mas discordamos, 
diametralm_ente, da sua afirmativa. de 
que aqui ao se fale do passado. 

Hoje mesmo estamos, neste instante, 
ocupando esta tribuna, falando do papel 
extram!lhar das Forças Armadas. 

O Sr. Itamar Franco - Não disse que 
era V. Ex.", e sim que durante trinta 
dias ... 

O SR. MARCOS FREmE - Todos so
mos Senado. Acreditamos que na análise 
do papel extramilitar das Forças Arma
das, e tão logo adiantemos nosso dis
cur.so V. Ex." melhor constatará estamos 
mostrando, fazê-lo desde o início, que o 
papel das Forças Armadas não pode ser 
apenas em termos guerreiros de defesa 
do País. Asseguramos, inclusive, que a 
alta capacltação técnica, intelectual, as 
condições materiais de que dispõem, per
mitem às Forças Armadas- e até exi
gem delas que se preocupem com o res
guardo dos interesses nacionais -, não 
apenas em termos guerreiros de defesa 
das suas fronteiras, mas, Inclusive, na
quelas melhores perspectivas de desen
volvimento económico. E isso é falar, 
também, em termos de futuro. 

Feito este reparo, gostaríamos de con
fessar que a afirmativa do Senador 
Jarbas Passarinho, de que uma revolu
ção é aquela que atinge as raízes das 
c-oisas a curto prazo, parece-nos, assim, 
uma conceituação válida. Por isso mes
mo que nos admiramos de que S. Ex." 
tenha querido fixar 1964 como "o início 
da revolução brasileira". 
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Ora, uma revolução à.s vezes nem é 
rompimento da ordem constitucional. 
Pode até haver uma revolução dentro 
da ordem constitucional, como pode ha
ver rompimento da ordem constitucional 
sem haver revolução. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Se V. Ex." 
me permite a audácia, acredito mais na 
segunda hipótese. A primeira, não posso 
entendê-la. Eu não tive, em nenhum 
momento, a intenção de dizer que a re
volução brasileira começou em 1964. O 
que eu quis dizer é que em 1964 fizemos 
uma revolução no sentido sociológico do 
termo. Se V. Ex." me remete às galeras 
de Pedro Alvares Cabral, poderemos, 
gostosamente, acompanhá-lo, para saber 
quando começou a revolução brasileira. 

O SR. MARCOS FREmE -Nem tanto 
assim, Excelência. 

Parece-nos que faz parte da revolução 
brasileira uma série de conquistas no 
campo politico., económico e social, que 
se vêm dando nas últimas décadas no 
plural, atentem bem! 

Evidentemente, terá sido revolução, no 
sentido politico, o v·oto secreto e uni
versai. 

O Sr . .Jarbas Passarinho- Justamente. 

O SR. MARCOS FREmE - Alcança
mos uma série de outras reivindicações 
políticas, sociais e nacionais - dizemo
lo sem nenhum constrangimento e até 
temos satisfação em proclamá-lo - que 
por certo não teriam se dado se não 
fossem o apoio e a garantia das Forças 
Armadas. Portanto, estamos multo à 
vontade - como dissemos no Inicio do 
nosso discurso - para falar sobre este 
tema. 

l!:ramos menino, mas nos lembramos 
bem do que foi a campanha, por exem
plo, pelo petróleo. O que essa campanha 
custou ao País! Campanha não só de 
civis como de militares. Esforço, luta e 
sacrifícios de uma série de cidadãos bra
sileiros, fardados ou paisanos, de jor
nalistas, de políticos, de estudantes, de 
operários, que foram às ruas e que, mul
tas vezes, foram bater nos cárceres, fi
chados nas polícias, considerados sub
versivos e comunistas. 

Pois bem, essa luta pela PETROBRAS 
foi também graças à colaboração dos 
militares, graças a uma união de pon
tos de vista, de homens que, no final, 
são patriotas. Pois bem, julgamos que 

ela também constitui a revolução bra
sileira - que não tem dono, nem pode 
situar-se em 1964, mesmo porque, muito 
antes disso, ela já era um movimento 
existente, um movimento em marcha. 
Portanto, há toda uma série de con
quistas, que nos parece básicas - Volta 
Redonda, Vale do Rio Doce, Fábrica 
Nacional de Motores, ELETROBRAS, 
Alcalls, etc. - empreendimentos e me
didas que, sem dúvida, constituem essa 
Revolução brasileira. Nesse sentido, é 
que dizemos a S. Ex.", Senador Jarbas 
Passarinho, que até mesmo dentro de 
moldf!:S constitucionais se pode fazer re
voluçao! Temos a nossa Constituição, 
ela estaria ai, magna, soberana se não 
fosse a sombra do AI-5 ... 

O Sr . .Jarbas Passarinho - Não tenha 
constrangimento. Temos ai a nossa 
Constituição! 

O SR. MARCOS FREmE - Têmo-la 
formalmente escrita, mas na vida social 
e política, sem atuar, porque num mo
mento em que uma Constituição deixa 
de ser a Lei Maior do seu pais, ela já 
não é Constituição. Pois bem, a Cons
tituição, o texto constitucional, apenas 
estabelece dois pontos inarredáveis e 
1I,!lod!ficáv~ls pelo poder de reforma, que 
sao a Republica e a Federação, embora, 
como ontem nos mostrou multo bem o 
Professor Paulo Brossard, essa Federa
ção brasileira só possa ser aceita com 
multa relatividade. Pois bem dentro da 
própria normalidade const!tué!onal, den
tro dos próprios padrões legais, é possí
vel se dar andamento à revolução bra
~leira, é possível assegurar novas con
quistas que digam respeito à própria 
independência económica e social do 
Brasil; do BrasU, como Estado, e dos 
bras!leiros, como povo, que ainda está, 
na sua grande maioria, lançado na mi
séria. 

Temos, por exemplo, a concentração 
de rendas, que no Brasil é verdadeira
mente Impeditiva do bem-estar das 
grandes massas trabalhadoras, daqueles 
homens que lutam, que suam e são tão 
mal remunerados. Ainda hoje, tivemos 
uqui uma conferência, pela manhã, em 
que o Prof. Cândido Mendes mostrava 
como a concentração de riqueza no Pais, 
nesses últimos dez anos, foi, realmente, 
terrível: 10% da população brasileira 
passou de 39,66% - se não nos enga
namos nos números - para 48% de 
participação na renda nacional. Isso não 
pode ser revolução. Uma revolução que 
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vai levando, sem dúvida, a uma maior 
concentração de renda, que vai benefi
ciando meia dúzia de privilegiados e que 
vai sacrificando os restantes 90% dos 
brasileiros 1 

Ai estã, também, uma estrutura fun
diâria arcaica, ·que continua intocada 
...,... .e aqui façamos justiça - apesar dos 
inumeros instrumentos legais que o Pre
sidente Castello Branco inseriu não só 
na legislação ordinãria, mas na própria 
legislação constitucional - instrumentos 
esses que, se fossem acionados muda
riam, sem dúvida, a fisionomia da nossa 
economia agrãria. Mas, onde estã a Re
forma Agrãria, para mudar a estrutura 
fundiâria a que se propunha o Presi
dente Castello Branco? 

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

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um aparte, por oportuno, num 
instante? 

O SR. MARCOS FREmE - l!l com 
grande prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho - l!l possível 
que os historiadores da Casa me corri
jam, mais uma vez, que sou um terrível 
equivocado. Mas parece-me que o pró
prio Partido Comunista da União sovié
tica se confessa que a reforma agrãria 
feita por este Partido durou, no mínimo 
vinte e seis anos, como fase prepara~ 
tória. Mas, nós sabemos que houve um 
esma_gamento de, pelo menos, alguns 
milhoes de gulaks. Quem o diz não é 
V. Ex.a, nem eu, mas um cavalheiro que 
infelizmente, estã morto mas deixou istO 
escrito no seu discur.so - foi Khrushchev 
- quando falou no XX Congresso do 
Partido Comunista da União Soviética 
Uma revolução realmente violenta que 
demandou 26 anos para completar o seu 
objetlvo da reforma da terra, e V. Ex.a 
quer que, em onze anos, uma revolução 
que nao nasceu com esse ímpeto, jâ pos
sa ter chegado a tudo aquilo a que todos 
nós realmente aspiramos. 

O SR. MARCOS FREIRE - Agradeço, 
mais uma vez, ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Para não 
interromper, novamente, V. Ex.a, queria 
fazer uma declaração final: fico muito 
grato pela complementação que V. Ex." 
dó. ao meu discurso. Acho que exata
mente neste caso se desmorallza com
pletamente aquele caso anterior em que 

se dizia que "ficou pior a emenda que 
o soneto". A emenda de v. Ex.a melhora 
muito o meu soneto. 

O SR. MARCOS FREIRE - Muito 
obrigado, Excelência.. l!l um testemunho 
que muito agradeço. Esclareço, entre
tanto, que a minha pretensão não é fa
ze~, no Brasil, a. reforma agrãria da 
Russia, cujo período de execução é ad
vogado por V. Ex.a Eu me satisfaria 
tão-somente, com o plano elaborado enÍ 
1971, pela SUDENE, órgão oficial, cujo 
Superintendente foi nomeado por um 
dos Presidentes da República do Movi
mento de 1964. Pois bem, consta nesse 
documento, feito pela Assessoria Técnica 
do órgão desenvolvlmentista do Nordes
te, um plano de Reforma Agrâria, que 
permitiria, através de distribuição de 
19tes, absorver 318. 8CO fa.millas, no pe
rlodo 1972/1974. Portanto, esse "projetl
nho modesto" - não esse da. Rússia a. 
que V. Ex.a se refere - não foi exe
cutado, pois chegamos aos fins de 1974 
em que distribuídos foram, simbolica
mente pelo INCRA e pelo Ministério da 
Agricultura - inclusive o Presidente da 
República foi lã para a solenidade -
apenas trezentos e poucos títulos, quan~ 
do o Projeto previa beneficiar mais de 
300 mil famílias. Portanto, modestamen
te - sou muito mais modesto do que 
pensou V. Ex.a - o que eu desejava 
era, exatamente isso: que o plano téc
nico de um órgão desenvolvimentista do 
Governo, tivesse sido executado como 
um dos elementos bâsicos para a Refor
ma. Agrãria tão decantada desde 1964, 
quando o Governo proclamou a. sua ina
dia.b11idade e a sua prioridade. 

O Sr. f,eite Chaves - Permite V. Ex.a? 

O Sr. Benedito Ferreira -V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE - V. Ex. a 
permita-me dar o aparte ao nobre Se
nador Leite Chaves, que o solicitou pri
meiro. 

O Sr. Benedito Ferreira - Eu tinha. 
pedido o aparte anteriormente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- (Fazendo soar a campainha.) Lem
bro ao nobre orador que o seu tempo 
está a terminar e que a. Sessão não po
derá ser prorrogada, em vista da outra, 
convocada para as 18 horas e 30 mi
nutos, no Senado Federal. 
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O SR. MARCOS FREmE - Ouvirei os 
aparteantes e tentare! concluir, Sr. Pre
sidente. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador, 
V Ex.a referiu-se ao Presidente Cas
te'no Branco e à sua legislação social. 
A época, era eu simples advogado no 
Paraná e tive a surpresa de acompa
nhar sua legislação social. Confesso 
que ela ultrapassou, de multo, àquela 
que pregava o próprio Presidente João 
Goulart. O INCRA e o IBRA e toda Le
gislação do Presidente Castello Branco 
ultrapassaram de multo, aquilo que o ex
Presidente João Goulart desejava apli
car no Pais. Entretanto, o INCRA e o 
INDA morreram. Noo funcionam. A lei 
não teve aplicação. Veja, V. Ex.a: na 
época, fez-se a lei para se condenar o 
latifúndio Inoperante do litoral ou do 
Interior relativo do Pais, e o que se es
tá fazendo agora? As terras devolutas 
de Mato Grosso, de Rondônia e do Acre 
foram objeto de compras excessivas por 
firmas particulares, usando para Isso o 
seu Imposto de renda e o Imposto de 
renda do empregado. Quer dizer, hoje 
eles estão constituindo o latifúndio do 
amanhã. Assim, contlnuaremo~ com o 
latifúndio local atual e o latifundlo do 
amanhã. As terras devolutas férteis, q~e 
poderiam ser objeto da Reforma Agra
rla, constituem, agora ... 

(0 Sr. Presidente faz soar a campa
nha.) 

O Sr. Leite Chaves - Pois não, Exe
lêncla. 

• . . constituíram entrave ao nosso 
próprio progresso amanhã. Então, que
remos fazer este registro em homena
gem ao Presidente Castello Branco. A 
sua lei social sobre a terra foi muito 
mais avançada do que a que João Gou
lart pretendeu Implantar no Pais. En
tretanto, ela não tem aplicação. Colo
caram nesses organismos pessoas que 
têm Interesses em frustrar a sua aplica
ção. 

O SR. MARCOS FREmE - O regis
tro de V. Ex.a vem corroborar exata
mente as nossas afirmativas. 

O Sr. Benedito Ferreira - Serei bre
ve, mas preciso reparar uma grande e 
enorme Injustiça. S. Ex.a o nobre Sena
dor Leite Chaves, ainda há pouco, gra
vou sobremodo essa Injustiça. O proble
ma fundlárl·o brasileiro existe de fato 
porque antes de tudo houve, por parte 

do Presidente Castello Branco, a preo
cupação de preservar o Judiciário e a 
resolução em manter a coisa julgada, o 
direito adquirido como c·olsa Intocável. 
A verdade nua e crua é que existe pro
blema maior na área fundiária no Bra
sil: é o da ação discriminatória, é o des
vio das terras públicas apropriadas cri
minosamente através de documentos 
fraudulentos por grllheiros, cujas ações 
foram ajuizadas em desrespeito às nor
mas vigentes, mas de qualquer forma 
ajuizadas. E uma vez tramitando no ri
to do nosso antigo Código de Processo, 
não poderiam jamais as autoridades do 
Executivo sem ferir, sem agredir o Ju
diciário e as leis vigentes, forçar a ação 
discriminatória para o deslinde das ter
ras públicas. Jll multo fácil julgar levia
namente o problema, mas as .autorida
des do INCRA e todos aqueles que se 
dedicaram ao problema não tiveram co
mo, sem violentar o nosso Judiciário, 
fazer com que as ações discriminatórias 
andassem. Só agora, no Novo Código de 
Processo conseguimos nós Inserir uma 
emenda para que as citações pudessem 
ser por editais .. No entanto, até hoje, 
aquelas que já estavam em curso preva
lecem no sistema antigo, no rito antigo, 
Isto é, a citação tem que ser pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Eu pediria ao Senhor Marcos Freire 
para que terminasse o seu discurso, por
que tenho que encerrar a Sessão. 

O SR. MARCOS FREIRE - Vamos 
concluir, Sr. Presidente. 
~ 

Estas hipóteses formuladas pelo no
bre Senador Benedito Ferreira não se 
aplicam, por exemplo, no Nordeste bra
sileiro, em que a reforma agrária tinha 
sido prevista para ser apllcada em ár~a 
em que se configurava uma sltuaç~o 
Inteiramente diferente. Portanto, nao 
é o caso. Lá os proprietários são bem 
definidos e talvez ocorra um fenômeno 
Inverso: por serem bem definidos e po
derosos, a reforma agrária não foi apli
cada. 

Mas, para concluir, Sr. Presidente, fa
lávamos em coisas ainda a conquistar, 
dentro dos objetlvos nacionais de desen
volvimento e emancipação económica e 
poderíamos lembrar, inclusive, as nossas 
jazidas de minérios quase que Inteira
mente controladas por estrangeiros ou 
por seus testas-de-fer!'o. Poderíamos 
lembrar a desnacionalização crescente 
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de nossa economia, pondo em perigo a 
nossa própria soberania politica, ou ain
da, o posicionamento Internacional tí
mido e vacilante, em relação à defesa 
dos Interesses dos paises em desenvol
vimento ou subdesenvolvidos. 

Ai está, em verdade, um mundo de 
coisas que é preciso mudar - e que, in
felizmente, não vem sendo mudado. Que 
daria uma conotação verdadeiramente 
revolucionária ao Governo que, respal
dado pelas Forças Armadas, granjearia, 
rapidamente, o apoio popular que hoje 
falta ao movimento politico-militar de 
64. Asseguradas, dentro de um modelo 
democrático, as condições de livre e efe
tlva participação popular na construção 
do seu futuro, veriamos, então, uma vi
brátil e esfuslante aliança de povo e 
Forças Armadas, Irmanados e Identifi
cados com a gente de onde proveio e a 
que pertence, cantando, numa só voz, 
uma nova fase do Brasil. 

Seria o alijamento definitivo das for
cas oligárquicas que saem governos e 
mudam regimes, conseguem preservar 
seus privilégios e suas áreas de Influên
cia. 

A riqueza do Brasil pode e deve ser 
usufruída pelo povo, e não, predomi
nantemente, por minorias de brasileiros, 
multas vezes a serviço de grupos estran
geiros. 

As Forças Armadas - e o Exército, 
em particular - terão desempenhado, 
sem dúvida, um grande papel através 
da História, no processo de desenvolvi
mento pátrio. Ninguém o nega e até 
ufanosamente o proclamamos. Mas, não 
se pense que só o fazem em regime de 
exceção. Fazem também, podem e de
vem fazê-lo, em plena no.rmalldade 
constitucional. Em verdade, mais Impor
tante ainda é que o façam num regime 
de legalidade democrática. li: que não 
tem sentido vivermos, elas ou nós, em 
poder arbitrário e multo menos ainda 
por tempo indefinido. Todos temos que 
nos submeter às leis e à Constituição. 

o fato é que, independentemente des
sas contingências politicas stricto sensu, 
é preciso prosseguir, ir mais além na 
consecução de objetlvos particularmente 
nacionais. 

E ai estaremos todos juntos, ombro-a
ombro, oposição e governo, civis e mili
tares, na defesa intransigente de nossos 
interesses e da riqueza nacional. Há um 

lema maior, não apenas cantado e lou
vado, mas trabalhado e lutado, suado e 
sangrado, que pode nos unir: o Brasil 
acima de tudo! (Muito bem! Palmas 
prolongadas. O orador é cumprimenta
do.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o nobre Senador Vas
concelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, novamente, 
volto a ocupar a tribuna do Senado pa
ra manifestar meu apoio e solidarizar
me com a pretensão dos trabalhadores 
maritimos que, recentemente, celebra
ram, com a Frota Nacional de Petrolei
ros, uma Convenção Coletiva de Traba
lho, agora com validade anual, que re
sultou em reajuste salarial na base de 
43%, com efeito retroativo ao dia pri
meiro de janeiro do corrente ano. 

Acontece, entretanto, que a diferença 
salarial não está sendo paga aos refe
ridos trabalhadores, razão pela qual fa
ça aqui apelo àquela subsidiária da 
PETROBRAs· no sentido de que libere 
tais diferenças que virão minorar o so
frimento de suas famillas em face do 
atual custo de vida. 

Se, por um lado, a situação dos traba
lhadores da FRONAPE foi resolvida, com 
a restrição da falta de pagamento da di
ferença salarial, o mesmo não acontece 
com as demais categorias profissionais 
pertencentes aos quadros do Lóide Bra
sileiro, Companhia Nacional de Alcalis, 
Cia. Brasileira de Dragagem e Serviço 
de Transportes da Bafa da Guanabara. 

Estas categorias profissionais ainda 
lutam pelo reajustamento salarial con
cedido ao pessoal da FRONAPE, condi
ções de trabalho e outras melhorias so
ciais, além da redução do prazo de va
lidade das Convenções Coletlvas do Tra
balho, de dois para um ano, como foi 
feito pela FRONAPE, fato altamente 
positivo para as aspirações dos maríti
mos. 

Em face de tais considerações, ratifico 
aqui meu apoio a todos os trabalhado
res marítimos no sentido de que todas 
as suas aspirações salariais e condições 
de trabalho, aliadas a outras melhorias 
sociais, sejam resolvidas de modo pleno 
e satisfatório, em nome da justiça so
cial. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Lembro aos Srs. Senadores que o 
Senado está convocado para uma Sessão 
Extraordinária a realizar-se à.s 18 ho
ras e 30 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Discussão, em turno único, do parecer 
da Comissão de Relações Exteriores so
bre a Mensagem n.0 58, de 1975 (n.O 63/75, 
na origem). de 18 de março de 1975, pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado o nome do Senhor 
Sérgio Luiz Portella de Aguiar, Ministro 
de Segunda Classe, da Carreira de DI
plomata, para exercer a função de Em-

baixador do Brasil junto ao Dominio de 
Trinidad-Tobago. 

2 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores so
bre a Mensagem n.o 62, de 1975 (n.0 67/75, 
na origem, de 19 de março de 1975), pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Diplo
ma Murlllo Gurgel Valente, Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Arábia sau
dita, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto ao 
Estado de Catar. 

Está encerrada a. Sessão. 
<Encerra-se a Sessão às 18 horas 

e 25 minutos.) 



21.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 3 de abril de 1975 

(Extraordinária) 

PRESID1!:NCIA DO SR. MAGALHA.ES PINTO 

As 18 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevlr Leal -
José Gulomard - Evandro Carreira 
- José Esteves - José Lindoso -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho - Renato Franco - Alexandre 
Costa - Henrique de La Rocque -
Fausto Castelo-Branco - Helvídio 
Nunes - Petrônio Portella - Mauro 
Benevides- Virgílio Távora- Wil
son Gonçalves - Agenor Maria -
Dinarte Mariz - Jessé Freire - Do
mícf.o Gondim - Milton Cabral -
Ruy Carneiro - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Wilson campos -
Arnon de Mello - Teotônlo Vilela -
Gilvan &acha- Lourlval Baptista -
Heitor Dias - Lulz Viana - Ruy 
Santos - Dirceu Cardos·o - João 
Calmon - Amaral Peixoto - Rober
to Saturnlno - Vasconcelos Torres 
-Benjamim Farah - Nelson Car
neiro - Gustavo Capanema - Ita
mar Franco - Magalhães Pinto -
Franco Montoro - Orestes Quércla 
- Orlando Zancaner - Benedito 
Ferreira - Lázaro Barboza - Oslres 
Teixeira - Italívlo Coelho - Men
des Canale - Saldanha Derzl - M
cloly Filho -Leite Chaves- Mattos 
Leão - Eveláslo VIeira - Lenoir 
Vargas - Otalr Becker - Daniel 
Kriger - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de 60 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

Sobre a mesa, Projeto de Lei que será 
lido pelo Sr. 1.0-Secretárlo. 

l!: !Ido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 34, de 1975 

Institui registro para peças de va
lor histórico, quando comercializa
das. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 -l!: Instituído no Ministério da 

Indústria e do Comércio o registro obri
ga tório para as peças de valor histórtco 
que forem objeto de operação de com
e venda. 

§ 1.0 
- o conceito de valor histórico 

para os fins desta lei será estabelecido 
no limite e na forma que o regulamento 
vier a firmar. 

§ 2.0 
- O registro ora instituído será 

gratuito. ..i 

Art. 2.0 - Esta Lei será regulamentada 
em prazo não superior a sessenta (60) 
dias, a partir de sua promulgação. 

Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

J ustificaçáo 

O património histórico de uma nacio
nalidade é constituído de fatos, de atos 
e de coisas. 

Na faixa genérica das coisas incluem
se a massa de textos documentos, leis 
inclusive, que falam da evolução nacio
nal; os monumentos que englobam ex
pressões materiais de grande porte; e, 
finalmente, os objetos, grandes ou pe
quenos, significativos c.omo unidade ou 
como parte dela. 
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São Imensas a variedade e a quanti
dade de objetos que encerram valor his
tórico. Quadros, móveiS, imagens, trajes, 
jóias, louças, dependendo da época de sua 
confecção, dimensão artística, procedên
cia, pessoa ou instituição a que perten
ceram - podem ser consideradas peças 
je valor histórico. 

Existe uma intensa procura dessas pe
Las. Essa procura pressiona para cima o 
valor venal dessas peças. Até que, a cer
to limite de preço, deixa de haver coloo
cação no mercado interno para elas. O 
colecionador nacional se retrai e as 
peças, comercializadas legal ou clandes
tinamente pelo antiquário, tomam o ru
mo de outros países. 

A saída continuada dessas, peças de 
valor histórico como vem ocorrendo no 
Brasn obviamente é nociva ao interes
se público, seja a questão considerada 
de um ponto de vista financeiro ou cul
tural. 11: como se fossemos alienando as 
possib1lidades físicas de um cantata di
reta e profundo com a realidade múlti
pla de nosso passado. E assim ficamos 
menos capacitados a estudá-lo e enten
dê-lo. 

A instituição do registro de que trata 
este Projeto visa, exatamente, estabele
cer enquanto é tempo, normas e crité
rios para que o interesse público seja 
preservado no que toca ao importante e 
delicado assunto. 

Sala das Sessões, em 3 de abril de 1975. 
-Vasconcelos Torres. 

<As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Educação e Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Projeto lido será publicado e reme
tido às comissões competentes. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussão, em turno único, do Pa
recer da Comissão de Relações Exte
riores sobra a Mensagem n.0 58, de 
1975 (n.o 63/75. na origem), de 18 
de març·o de 1975, pela qual o Se
nhor Presidente da República sub
mete ao Senado o nome d·o Sr. 
Sérgio Luiz Portella de Aguiar, MI
nistro de Segunda Classe, da Carrei-

ra de Diplomata, para exercer a fun
ção de Embaixador do Brasil junto 
ao Domíni·o de Tr!nidad-Tobago. 
Item 2 

Discussão, em turno único, do Pa
recer da Comissão de Relações Ex
teriores sobre a Mensagem n.O 62, 
de 1975 (n.0 67/75, na origem, de 19 
de março de 1975), pela qual o Se
nhor Presidente da República sub
mete ao Senado a escolha do Diplo
mata Murlllo Gurgel Valente, Em
baixador do Brasil junto ao Reino 
da Arábia Saudita, para, cumulati
vamente, exercer a função de Em
baixador do Brasil junto ao Estado 
de Catar. 

As matérias constantes da pauta da 
Ordem do Dia da presente Sessão, nos 
termos da alínea h do art. 402 do Regi
mento Interno, deverão ser apreciadas 
em Sessão Secreta. 

Sol!ci to dos Srs. funcionários as provi
dências necessárias a fim de ser mantido 
o preceito regimental. 

(A Sessão torna-se Secreta às 18 
horas e 35 minutos e volta a ser pú
blica às 18 horas e 50 minutos.> 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Lembro a.os Senhores Senadores que 
o Congresso Nacional está convocado pa
ra uma Sessã·o a realizar-se boje, às 19 
noras, no plenário da Câmara dos Depu
tados, destinada à discussão e votação 
dos Projetas de Decreto Leiglslativo n.0s 
2 e 3, de 1975-CN. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a presente Sessão, designando 
para a Ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em· turno único, do Reque
rimento n.0 34, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Nels·on Carneiro, solicitan
do o desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 11, de 1973, de sua auto
ria, que acrescenta parágrafo único ao 
art. 222 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.0 

5 .452, de to de maio de 1943. 
2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 97, de 1975, de autoria do Sr. 
Senador Danton Jobim, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado do Edi
torial do Jornal do Brasil, de 13 de mar-
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ço de 1975, sob o titulo "ETAPA CUM
PRIDA". 

3 
Votação. em turno único, do Requeri

mento n.0 137, de 1975, do Sr. Senador 
Lourival Baptista, so!lcitando o desar
qulvamento do Projeto de Resolução n.o 
70, de 1974, que suspende a execução do 
art. 192, caput, da Constituição do Esta
do do Rio Grande do Sul, na redação da 
Emenda constitucional n.0 2, de 30 de 
junho de 1972, e das expressões "sofrer 
acidente ou", constantes do parágrafo 
único do referido art. 192. 

4 
Discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara n.0 4, de 1971 (n.0 

2.623-B/65, na casa de origem), que dis-

põe sobre a situação dos empregados bal
conistas que percebem comissão, tendo 
PARECERES, sob n.os 792 e 793, de 1973. 
das Comissões 

- de Legislação Social, favorável, nos 
termos do Substitutivo que oferece, 
com voto em separado do Sr. Sena
dor Wilson Campos; e 

- de Constituição e Justiça, pela cons
titucionalidade e juridicidade do Pro
jeto e do Substitutivo da Comissão de 
Legislação Social. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas 

e 55 minutos.) 



22.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 4 de abril de 1975 

PRESID:fl:NCIA DOS SRS. MAGALHAES PINTO, 

WILSON GONÇALVES E LOURIVAL BAPTISTA 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas Passarinho - Renato Franco 
-Alexandre Costa- Fausto Castelo
Branco - Helvídio Nunes - Petrô
nio Portella - Mauro Benevides -
Virgílio Távora - Wilson Gonçalves 
- Dinarte Mariz - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Wilson Campos -
Gllvan Rocha- Lourival Baptista -
Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Amaral Peixoto- Roberto Satumlno 
-Benjamim Farah- Gustavo Ca
panema - Itamar Franco - Maga
lhães Pinto - Franco Montara -
Benedito Ferreira - Lázaro Barboza 
- Osires Teixeira - Saldanha Der
zi - Leite Chaves - Mattos Leão -
Evelâsio Vieira - Daniel Krieger -
Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 39 Srs. Senadores, Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

o sr. 1. o-secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

:S: lido o seguinte 

EXPEDmNTE 

OFíCIOS 
DO SR. !.O-SECRETARIO DA CAMARA 

DOS DEPUTADOS 
Encaminhando à revisão do Senado au

tógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA C&MARA 
N.o 7, de 1975 

(N.• 1.4~7-B/73, na Casa de orl,em) 

Regula a concessão de autorização 
especial para trânsito de veículo, nas 
condições que estabelece, e dá. outras 
providências. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Aos veículos p.ara os quais 

se tenha requerido registro e licencia-

menta inicial, e aos que necessitem de 
renovação ou transferência posteriores, 
.será concedida autorização especial para 
trânsito, enquanto aguardam a expedi
ção dos respectivos documentos pelo-ór
gão de trânsito competente. 

Parágrafo único - A autorização es
pecial para trânsito terá validade em 
todo o território nacional pelo prazo mí
nimo de 30 (trinta) dias, prorrogável por 
motivo justificado. 

Art. 2.0 - A autorização especial de 
que trata esta lei somente será concedi
da mediante a apresentação dos do
cumentos exigidos pelo órgão de trân
sito, nos termos da legislação própria, e 
após vistoria do veiculo, que deverá ser 
dotado dos equipamentos obrigatórios. 

Art. 3.0 - A autorização especial para 
trânsito, que será impressa, deverá con
ter nome e endereça do proprietário, 
marca do veículo, modelo, cor e ano de 
fabricação, número do chassi e do motor, 
utilização e capacidade. 

Art. 4.0 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

<As Comissões de Transportes, Co
municações e Obras Públicas e de 
Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 8, de 1975 

(N.• 1.757-B/74, na Casa de orlrcm) 

Dispõe sobre estudos de Cooperati
vl.slno, nas escolas de 1. o e 2. o rraus 
e eJU clU.'SOS superiores. 

o Congresso Nacional de1:reta: 

Art. 1,0 - Ficam as Escolas Rurais 
obrigadas a incluir, no currículo pleno do 
ensino de 1,0 e 2.o graus, estudos sobre 
Cooperativismo. 

Parágrafo único - A Escola Rural ofe
rece, no período de entressafra, treina
mento para pessoal empregado em Co
operativas. 
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Art. 2.0 - Fica a disciplln.a de Coope
rativismo Incluída obrigatoriamente nos 
cursos l!gados à atlvldade económica pri
mária, em nível de 2.o grau e superior. 

Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publ!caçã·o, revogadas .as 
disposições em contrário. 

(As Comissões de Educação e Cul
tura e de Agricultura.) 

PARECERES 
PARECER 

N.0 15, de 1975 

da Comissão de Transportes, Co
municações e Obras Públicas, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 103, 
de 1974 (n.0 1. 200--B, de 1973, na ori
gem), que "autoriza o Poder Exe
cutivo a emitir, anualmente, através 
da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT), selos da tarifa 
adicional de CrS 0,10 (dez centavos), 
em benefício dos excepcionais, du
rante a "Semana do Excepcional". 

Relator: Sr. Lenoir Vargas 

É submetido à apreciação desta Co
missão do Senado Federal o projeto de 
lei epigrafado, que autoriza a emissão 
anual de selos da tarifa adicional de 
Cr$ 0,10 (dez centavos), pelo Poder Exe
cutivo, através da Empresa Bras!leira de 
Correios e Telégrafos, em benefício dos 
"excepcionais", durante a semana a eles 
dedicada. 

O objetlvo da medida, como sustenta 
seu autor na justificação, é angariar 
fundos que se destinam .aos "excepcio
nais". Nesse sentido, entendemos que o 
presente projeto de lei tem um alcance 
social merecedor de nosso rec.onheci
mento e aprovação. 

Quanto ao mérito, uma vez superado 
o aspecto da constitucional!dade e juri
dlcidade pelo voto favorável da Comis
sã,o de Justlç.a da Câmara dos Depu
tados, nada temos a opor à matéria. 

Ante o exposto, somos favoráveis à 
aprovação do projeto de lei ora exami
nado. 

Sala das Comissões, em 2 de outubro 
de 1974. - Alexandre Costa, Vlce-Pre
sldente, no exercício da Presidência -
Lcnoir Vargas, Relator- Luiz Cavalcan
te - Danton Jobim. 

PARECER 
N.0 16, de 1975 

da Comissã.o de Finanças, sobre o 
Projeto de Lei da Câmara n.0 103, 
de 1974. 

Relator: Sr. Alexandre Costa 

O projeto em tela, de autoria do 
Ilustre Deputado Lauro Rodrigues, que 
obteve aprovação na Comissão de Trans
portes, Comunicações e Obras Públicas 
desta Casa, tem por escopo autorizar a 
emissão de selos da tarifa .adicional, no 
valor de dez centavos, em beneficio dos 
execpcionais, anualmente, durante a 
"Semana do Excepcional". 

A salutar medida em apreciação me 
rece acolhida, em razão dos princípio~ 
básicos de solidariedade humana, que 
sempre nortearam a conduta do homem 
brasileiro. 

Oomo bem demonstra a justificação do 
projeto, o problema dos excepcionais 
cresce de importância, quando se co
nhecem os altos índices mundiais de 
ocorrência do mal, estimando-se, no 
Brasil, em 5 m!lhões de pessoas viti
madas. 

A irrisória parcela, exigida durante 
uma semana por ano, é in·egável, noo 
onerará em demasia os usuários dos ser
viços de correios e telégrafos, ao passo 
que os recursos auferidos terão apreciá
vel significado dentro do esforço dispen
dido pelas APAEs. 

A providência, como ficou realçado, 
encontra similitude com a legislaçoo que 
prevê .a tarifa adicional postal em bene
fício dos filhos sadios de lázaros, o que 
'iemonstra sua perfeita. adequação ao 
nosso ordenamento jurídico. 

o projeto, tecnicamente, harmoniza
se com as normas financeiras pertinen
tes, cabendo ressaltar a Inexistência de 
qualquer ônus da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), ante a re
gra do art. 2.o, que estabelece a dedu
ção das despesas com a emissão dos 
selos. 

A aplicação dos recursos auferidos, por 
outro lado, deverá ser comprovada, 
anualmente, peJ:ante o Ministério da 
Saúde, que, assim, assumirá o encargo de 
fiscalizá-la. 
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Assim, inexlstindo óbice de natureza 
financeira, opinamos pela aprovação do 
projeto. 

Sala das Comissões, em 3 de abril de 
1975. - Ruy Santos, Presidente eventual 
- Alexandre Costa, Relator - Henrique 
de La Roeque- Helvídio Nunes- Sal
danha Derzi - Heitor Dias - Mattos 
Leão - Jessé Freire- Wilson Campos. 

PARECER 
N,0 17, de 1975 

da Comissão de Legislação Social, 
sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n.o 2, de 1973 (na origem n.o 3.442-B, 
de 1966), que dá. nova redação ao 
art. 467 da Consolidação das Leis do 
TrabaJho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943. 

Relator: Sr. Franco Montoro 
o presente projeto, de autoria do Ilus

tre Deputado Adylio Vianna, em sua re
dação Inicial, visava a alterar a Lei .... 
n.0 4. 749, de 12 de .agosto de 1965, com 
a Inclusão em seu texto das disposições 
do art. 467 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, de modo a compelir, na forma 
de uma sanção pecuniária, o empregador 
a pagar a parte incontroversa do cha· 
mado 13.0 salário. 

Como se sabe, em muitos casos, a re
muneração do trabalhador é composta 
de uma parte fixa e outra variável (co
missões, percentagens, ajudas de custo 
etc.) ou, então, parte em espécie e parte 
in natura (moradia, roupas, alimentação 
etc.). 

Ao calcular o montante do 13.0 salá
rio, que tem por base a remuneração, 
muitos empregadores dei.xam de incluir 
aquela parte v.ariável, fato que motiva 
numerosas reclamações na Justiça do 
Trabalho. 

O projeto, voltamos a dizer, em sua 
redação primitiva, buscava remediar essa 
situação, encartando na lei respectiva 
aquele artigo da Consolidação das Leis 
do Trabalho que punl', com o pagamen
to em dobro, o empregador que, na pri
meira audiência de conc!l!ação, deixa de 
pagar a p.arte incontroversa, ou não li
tigiosa, do salário do reclamante. 

Em verdade, o eminente Deputado 
Adylio Vlanna assim Inicia a "Justifica
ção" do sl'u projeto: 

"A redação acima é a. mesma do art. 
467 da Consolidação das Leis do Tra
balho, que vem tendo aplicação tran-

qülla no decorrer dos anos." (grifos 
nossos.) 

Ora, durante a tramitação do projeto, 
decidiu a Câmara dos Deputados alterar 
o caput do art. 1.0 Ao Invés de pretender 
modificar a referida Lei n.O 4. 749/65, 
qul' trata do 13.0 salário, a proposição 
passou a visar ao próprio art. 467 da 
Consolidação. 

Nessas condições, parece-nos que o 
projeto incorre num bis in idem, pois, 
inegavelmente, ele nada altera, como se 
verifica do simples cotejo dos dois tex
tos. 

Perdendo ,a sua finalidade precipua e 
nada alterando, senão sob um aspecto 
puramente gramatical, entendemos ser 
a proposição inócua e, por isso, nosso 
parecer é no sentido da sua rej elção. 

Sala das Comissões, em 3 de abril de 
1975. - Nelson Carneiro, Presidente -
Franco Montoro, Relator - Jessé Freire 
- Domício Gondin - Mendes Canale, 

PARECER 
N.0 18, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre Representação da 
Mesa do Senado nos termos do art. 
36, §§ 1.o e s.o, do Regimento Inter
no, a respeito de ofensa ao decoro 
parlamentar. 

Relator: Sr. José Lindoso 
Em 3 de março de 1975, o Senhor Pre

sidente da Comissão de Constituição e 
Justiça recebeu do nobre Senhor Sena
dor Magalhães Pinto, Presidente do Se
nado Feder.al, com o Ofício n.0 511/75, o 
processado referente à8 averiguações 
preliminares que envolveram a pessoa 
do nobre Senador Wilson Campos, no 
chamado "Caso Moreno", conforme de
cidira a Mesa do Senadol que adotou a 
esse respeito e por unan midade, o pa
recer do eminente Senador Wilson Gon
çalves. 

Declara o Senhor Presidente da Casa: 
"Cabe-me esclarecer a Vossa Exce
lência e aos demais membros desta 
douta Comissão que, conforme cons
ta do referido processo, a decisão da 
Mes.a foi motivada por iniciativa do 
próprio senador Wilson Campos ao 
solicitar, verbis, "todas as providên
cias cabíveis para a apuração dos 
fatos e conseqüente preservação do 
decoro desta Casa, indiretamente 
atingida por ess.a campanha publi-
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citária, pois o procedimento que me 
foi imputado infringe o art. 35, Item 
II, da Constituição". E, mais adian
te: "Espero, no deferimento deste 
pedido, encontre a egrégia Mesa so
lução regimental cabível para. que a 
apuração dos faros não seja procr.as
tinada por obstáculos formais." 

O documento da Presidência do Se
nado ora em estudo, foi remetido à Co
missão de Constituição e Justiça com 
base no disposto no § 5.o do art. 36 da 
lei interna.. Ali está previsto que nos 
casos em que houver processo em decor
rência do qual perderá o mandato <.art. 
35 da Constituição) o Senador que in
fringir qualquer das proibições constan
tes do art. 34 da referida Constituição 
por procedimento declarado Incompatí
vel com o decoro parlamentar, sera en
caminhada representação à Comissão de 
O.nstltuição e Justiça que proferirá seu 
parecer em 15 (quinze) dias, concluindo, 
no caso: 

a) pela aceitação da representação 
para melhor exame ou, 

b) pelo seu arqulvamenoo. 

A competência da Presidência da 
Mesa do Senado para formular a repre
sentação provocadora de uma decisão 
desta Alta Casa se define pelo disposto 
no § 1.0 do art. 36 do Regimenoo que 
aliás se lnspir.a dlretamente no texto 
constitucional: 

"Nos casos dos Incisos I e II, a per
da do mandato poderá ser provocada 
por iniciativa de qualquer Senador, 
da Mesa ou de Partido Politico, me
diante representação documentada e 
dependerá do voto da C.asa em es
crutínio secreto." 

Que significaria, a esta altura, então, 
o Relatório originário do despacho do 
Excelentíssimo Senhor Senador Paulo 
Torres, então Presidente do Senado, na 
petição do nobre Senador Wilson Campos 
quando explodiu, durante o recesso, 
através da Imprensa, o chamado "Caso 
Moreno"? O despacho é claro e delimita 
o território de ação daquela Comissão 
que se houve com tanta lisura, o qual 
seria o de "promover as averiguações 
preliminares de modo que, tão logo se 
reinstalassem os nossos trabalhos, fosse 
a matéria regimentalmente solucionada" 
(fls. 3). 

A douta Comissão Especial elaborou, 
portanto, os seus trabalhos e deu conta 

à Presidência, recolhendo esta o mesmo 
para instruir a representação. 

II 
Merece relevo o elenco de ocorrências 

referidas no Relatório da Comissão Es
pecial do Senado que fundamenta a Re
presentação e que somos levados, num 
Impulso de justo escrúpulo e sem lhe 
dar qualquer julgamento, a transladar 
para o nosso parecer, no objetlvo de que 
se possa configurar os complexcs fatos 
que o Senador de Pernambuco se viu en
v~lvido e porfia pela sua limpida apura
çao. 

"COMISSAO ESPECIAL DO SENADO 
FEDERAL 

AverigUaÇões prelim.i:nares 
Em virtude de s<Jlicltação do Sr. se
nador Wilson Camnos, o Sr. Presi
dente do Senado Federal, em 14 de 
janeiro do ano em curso, designou 
uma Comissão integrada pelos Se
nadores Adalberto Sena, Eurico 
Rezende e Heitor Dias, para promo
ver as averiguações preliminares, 
em tomo das graves acusações que, 
contra o parlamentar requerente, 
fez o Sr. Carlos Alberto de Menezes 
Sá, industrial, residente na cidade 
de Recife, Estado de Pernambuco. 

No dia 17 do mesm-o mês, o Sr. Pre
sidente do Senado designou o Sr. 
Senador Oslres Teixeira, para em 
substituição ao Sr. Senador Heitor 
Dias, Integrar a Comissão, ao mesmo 
tempo em que nomeou o Sr. Senador 
Eunoo Rezende para presidi-la, o 
qual designou para as funções de 
Relator o Sr. Senador Adalberto 
Sena, ficando assentada a Instala
ção dos trabalhos para o dia 21 do 
referido mês, em Recife, às 14:00 
horas, na Assembléia Legislativa, o 
que ocorreu. 

2. A Comissão ouviu, sucessiva
mente, as seguintes pessoas. 
- Carlos Alberto de Menezes Sá, 
brasileiro, solteiro, Industrial, resi
dente à Rua dos Navegantes, 447, 
Ap. 1.101, na cidade de Recife, Es
tado de Pernambuco, o qual se fazia 
acompanhar dos seus advogados, 
Drs. Oswaldo Lima Filho, Sérgio Mu
rllo Santa Cruz e João Gaivão (fls. 
20 a 27); 

- Dr. Romero Rego Barres Rocha, 
brasileiro, casado, advogad<J, residen
te na cidade de Recife, Estado de 
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Pernambuco, no Edifício Espanha, 
Ap. 601, à Av. Boa Viagem, o qual 
se fazia acompanhar do seu advoga
Ido, Dr. Eudes Costa (fls. '27-A a. 
27-G); 
- Oslas Gomes de Mendonça, bra
sileiro, casado, comerciante, então 
exercendo o cargo de Prefeito Muni
cipal de Moreno, Estado de Pernam
buco, o qual se fazia acompanhar 
do seu advogado, Dr. Edvaldo Ro
drigues Cavalvantl (fls. 28 a 31); 
- Dr. Carlos Moura de Moraes 
Veras, Deputado à Assembléia Legis
lativa do Estado de Pernambuco 
(fls. 32 e 33); 
-Dr. João Antônio Colaço Dias Jú
nior, brasileiro casado, Industrial, 
residente à Av. Boa Viagem 3.020, 
Ap. 101, na cidade de Recife, Es
tado de Pernambuco (fls 34 e 35); 
-Dr. Julio Vicente Alves de Araujo, 
brasileiro. casado, químico-industrial 
(funclonârlo público), residente à 
Rua dos Navegantes, 740, na cidade 
de Recife. Estado de Pernambuco 
(fls. 36 e 37); 
- Vltor Teixeira Cavalcantl, brasi
leiro, casado, major-médico da Aero
náutica, residente à Av. Boa Viagem, 
6.384, na cidade de Recife Estado de 
Pernambuco (fls. 38 a 40); 
- através de carta (fls. 44 e 45), 
Governador Eraldo Guelras Leite, do 
Estado de Pernambuco; 

~ Alfredo Maurício Lima Fernan
des, brasileiro, casado, industrial, 
residente à Av. Bca Viagem, 3.472, 
Ap. 601, na cidade de Recife. Es
tado de Pernambuco {fls. 41 e 42); 

- Senador Wilson de Queiroz Cam
pos. brasileiro, casado, comerciante, 
residente à SQS 309, bloco D, Ap. 
3111, em Brasília, Distrito Federal 
(fls. 63 a 73). 

3. Ao processo, por solicitação dos 
Srs. Carlos Alberto de Menezes Sá, 
Rcmero do Rego Barros Rocha, O:i:as 
Gomes de Mendonça e Senador 
Wilson Campos, foram juntados vá
rios documentos, entre os quais os 
seguintes: 

- bilhete do Senador Wllson 
Campos, dirigido ao Sr. Osias Gomes 
de Mendonça, comunicando haver 
acertado, em favor deste, com o 
Sr. Carlos Alberto de Menezes Sá, 

ajuda financeira para fins eleitorais 
{fls. 46); 
- prestação de contas, dirigida à 
Justiça Eleitoral pela ARENA-2, do 
Município de Moreno, Estado de Per
nambuco, em 14 de dezembn de 
1972 (fls. 47 a 51); 
- fotografia em que aparecem qua
tro pessoas, inclusive o Senador Wil
son Campos e os Srs. Carlos Alberto 
de Menezes Sá e Oslas de Mendonça 
(fls. 52); . 
- carta do Sr. Carlos Alberto de 
Menezes Sá, datada de 4 de junho de 
1973, drlglda ao Senador Wilson 
Campos (fls. 53); 
- ofícios do ex-Governador Nilo de 
Souza Coelho, datados dos dias 2 e 
22 de outubro de 1970, dirigidos, res
pectivamente, aos então Ministros 
Antonio Delfim Netto, da Fazenda, 
e Julio de Carvalho Barata do Tra
balho e Previdência Social (fls. 54 a 
57); 

- Ofício n.0 214/70, sem data, do 
Sr. Isnald de Holanda. Vasconcelos 
Prefeito do Município de Moreno; 
Estado de Pernambuco, dirigido ao 
Presidente do Instituto Nacional da 
Previdência Social (fls. 58); 

- declarações firmadas por José 
Roberto Batista, Walter Moura 
Rodrigues Andrade e CloVis Bernar
do da Silva, datadas, respectivamen
te, de 23 e de 22 de janeiro de 1975 
(fls. 59 a 52). 

' {Os 'documentos não mencionados 
neste relatório constam de pasta em 
separado), 
4, Em 29 de janeiro recém-tran
sato, com a. presença do Presidente 
da comissão, o Sr. Carlos Alberto 
de Menezes Sá depositou, na sede do 
Departamento de Policia Federal, 
um invólucro que, segundo o depo
sitante, continha "uma fita com o 
registro sonoro da conversação por 
ele mantida com o Senador Wilson 
Campos, no escritório do Cotonlficlo 
Moreno S/A, na cidade de Moreno, 
Estado de Pernambuco",. sendo o de
pósito efetuado com todas as cau
telas (fls. 74 e 75). 

5. Nos dias 31 de janeiro e 1.0 de 
fevereiro do ano fluente, procedeu
se, em reunião da Comissão, à audi
ção de uma fita magnética, tipo mi-



- 184 ---

nicassete, que, segundo o Sr. Carlos 
Alberto de Menezes Sá, era uma có
pia da original depositada no De
partamento de Policia Federal, ato 
assistido pelo Senador Wilson Cam
pos (fls. 76 a 82). 

6. Tendo em vl.sta a precariedade 
de prova testemunhal, a suspeição 
argülda pelo Senador Wilson Cam
pos, quanto à gravação, e a existên
cia de ruídos perturbadores eviden
ciados na fita magnética, a comissão 
decidiu remeter o objeto depositado 
a uma perii:la técnica. Nesse sen
tido, oficiou ao Sr. Dlretor-Geral do 
Departamento de Policia Federal 
(fls. 87 e 88). 

O Sr. Dlretor-Geral d·o Departa
mento de Policia Federal, porém, 
em respcsta, Informou à Comissão 
não possuir o referido órgão gover
namental os meios técnicos essen
ciais à realização do trabalho solici
tado, mas Indicou, para essa tarefa, 
no mesm:l expediente, o Dr. Carlos 
de Melo Éboll, Perito Criminal, com 
laboratório à Rua Paula Ramos, 305, 
Aps. 101/102, Rio Comprido, na cida
de do Rio de Janeiro (fls. 89), o qual, 
consultado pelo Presidente da Co
missão, não só aceitou o encargo, 
ccmo acrescentou estar capacitado 
p1ra a lncubêncla. 
7. Em conseqüência, o objeto depo
sitado foi retirado do Departamento 
de Policia Federal (fls. 90) e entre
gue ao aludido perito, sendo este 
designado para o munus juntamen
te com o Dr. Raul de Matos Vieira, 
engenheiro civil e eletriclsta (fls. 91). 

8. Os Srs: Carlos Alberto de Mene
zes Sá e Senador Wilson Campos In
dicaram seus assistentes os Srs. J.csé 
Marcelo Lima Pontes e Dr. Elson de 
Biqueira Campello, respectivamente 
Cfls. 91 e 94). 
9. A Comissão f.ormu1ou os que
sitos dirigidos à peritagem (fls. 93), 
o mesmo fazendo o assistente do Se
nhor Wilson Campos {fls. 108 e 109). 

lO. Através de requerimento data
de de 14 de fevereiro corrente, em 
plena fase pericial, o assistente do 
Senad.or Wilson Campos pleiteou fos
se realizada uma diligência na ci
dade de Moreno, Estado de Pemam
acobuco, (fls. 96), sendo a pretensão 
desacolhida, reservando-se-lhe, po
rém, o direito de dirigir a solicitação 
ao Senado. 

11. consoante consta de fls. 98, o 
Sr. Carlos Alberto de Menezes Sá 
enviou aos Srs. peritos material de 
Interesse para o exame técnico. 
12. Solicitado e mandado juntar 
pela Oomlssão, consta, às fls. 99 a 
102, o curriculum vitae do perito 
Carlos de Melo Éboll. 
13. Nesta data, os peritos fizeram 
entrega à COmissão do laudo relati
vo aos seus trabalhos (fls. 103 e fls. 
104 a 142), com os acessórios ali refe
ridos. 

Das Acusações 
Confcrme consta em suas declara
ções de fls. 20 a 27, o Sr. Carlos Al
berto de Menezes Sá alega: 

a) que o Senador Wilson Campos, 
passados alguns dias da aprovação, 
em princípio, pelo Banco do Estado 
de Pernambuco S/ A - BANDEPE -, 
de um pedido de fiança em favor do 
Cotcnlfícl·o Moreno S/A, do qual era 
presidente, o procurou em sua antiga 
residência de Moreno, ocasião em que 
lhe disse que "o seu pleito só .será 
aprovado se você der uma bola de 
1% do valor da liberação ao 
BANDEPE"; 

b) que o Senador Wllscn Campos, no 
curso. da conversa, acrescentou que, 
nos grandes pleitos processados no 
B..A.NDEPE, sempre havia a ocorrên
cia de bola, havendo o parlamentar 
citado "várias empresas que tive
ram seus pleitos aprovad.os mediante 
propina, mas o declarante se recorda 
1ie apenas duas - ASA-ALUMíNIO 
S/ A e o Grupo SERUR"; 
c) que, nesse mesmo encontro, o Se
nador Wilson Campos Insistiu para 
que e.Je vendesse o controle acloná
rio do Cotonlficlo; 
d) que, posteriormente, constatou 
que o processo da operação bancária 
estava sendo propositalmente pro
crastlnado; 

e) que respcndeu ao Senador que 
Iria pensar sobre a concessão da 
proprina e que, oportunamente, lhe 
daria uma resposta; 

f) que, numa de suas saídas do 
BANDEPE, onde constatara a Injus
tificável protelação do seu pleito, 
encontr.ou-se com o Senador Wilson 
Campos, que lhe disse: "você está 
aperreado porque quer, pois o seu 
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negócio já podia esta.r resolvido tod'a 
vida", e convidou o declarante pz.ra 
se encontrar com ele, Senador, no 
Grande Hotel; 
g) que foi a.o encontro no local Indi
cado, oportunidade em que o Sena
dor Wilson Campos voltou a falar 
na venda do controle aclonário do 
Cotonifíclo, e, a uma pergunta do de- · 
clarante, o parlamentar respondeu 
que os candidatos à referida compra 
eram ele, Senador, e os Srs Romero 
do Rego Barros Rocha, Alvaro da 
Costa Lima, Romlldo Leite e Mau
rício Fernandes, sendo que este últi
mo seria o sócio capitalista, fazen
do-se a transação na base de cinco 
milhões de cruzeiros; 
h) que, nesse encontro, o Senador 
WilEon Campos lhe disse que para a 
ultimação da operação, o declarante 
deveria fazer as seguintes conces
sões: pagar quantia correspondente 
a 1% da cperação, importância des
tinada a.o BANDEPE; duzentos mil 
cruzeiros para financiamento da 
campanha d·O filho do Senador, en
tão candidato a Deputado federal e 
apoio político em favor do referido 
candidato, tendo o Senadcr advertido 
que nenhum pagamento deveria ser 
feito em cheque e, sim, em espécie, e, 
ato contínuo, o Senador disse que, 
no dia seguinte, às 7 horas da ma
nhã, iria tomar café na residência 
do depoente, em Moreno, e que o de
clarante providenciasse a presença, 
no anunciado enc.::ntro, do Prefeito 
de Moreno e dos Vereadores do 
aludido município, vinculados à 
ARENA, visand·o ao ativamente da 
campanha eleitcral do seu filho; 

i) que, quando o Senador WilSion 
Campos solicitou as propinas, o de
clarante respondeu que concordava 
em dá-las, mas o fez tão-somente 
estrategicamente, de vez que era seu 
propósito documentar a ilicitude e 
jamais manifestar aquiescência; 
j) que, à hora ccmb!nada, o Sena
dor Wilson Campos esteve na resi
dência do declarante, mas este se 
encontrava no escritório da fábrica, 
onde já havia instalado o gravador, 
com o respectivo microfone, objeti
vando registrar a conversa de ambos; 
k) que, no referido local, ocorreu a 
conversa dos dois, quando, no curso 
da interlocução, ficaram comprova
das as propostas !lícitas feitas pelo 

Senador no dois contatos pessoais 
que ambos tiveram anteriormente; 

1) que, além das acusações já men
c!cnadas, o declarante acrescenta 
esta: o Senador Wilson Campos es
creveu um bilhete ao Sr. Osias Go
mes de Mendonça, na época candi
dato a Prefeito de Moreno, documen
to este constante de fls. 46, dizendo 
que havia acertado com ele, decla
rante, ajuda financeira em favor do 
aludido candidato, colaboração que 
o declarante se recusou a dar. 
14. O Sr. Carlos Alberto de Me
nezes Sá, em suas declarações, faz 
acusações a outras pessoas as quais 
não vão mencionadas neste relató
rio, de vez que os trabalhos desta 
Comissão se restringem a examinar, 
tão-somente, a posição do Senador 
Wilscn. Campos, nos seus reflexos 
quanto a.o decoro parlamentar. Opor
tunamente, se assim entender o Se
nado Federal, poderão ser estraídas 
peças para a sua remessa às ins
tâncias competentes. · 

Da Defesa 
Em suas declarações de fls. 63 a 73, o 
Senad·or Wilson campos alega: 

a) que, quanto ao bilhete de fls. 46 
é de sua autoria, mas decorreu do 
fato de o Sr. Carlos Alberto de Me
nezes Sá ter tido ln ter esse na eleição 
de prefeito do Sr. Os!as Gomes de 
Mendonça, por ser este seu empre
gado, razão pela qual a ajuda fi
nanceira era espontânea; esclarecen 
que' tal ajuda, porém, não foi à 
pessoa d·o candidato, mas, sim, à 
ARENA-2 do município de Moreno, 
pela qual se candidatou o Sr. Osi!ls 
Gomes de Mendonça, colaboraçao 
aquela constante da prestação de 
contas feita pela referida sublegen
da partidária à Justiça Eleitoral e 
na qual está registrada a contribui
ção em dinheiro do Sr. Carlos Al
berto de Menezes Sá (fls. 4 a 51); 

b) que, após a posse do Sr. Oslas Go
mes de Mendonça na Prefeitura de 
Moreno, este era freqüentemente so
licitado pelo Sr. Carlos Alberto de 
Menezes Sá a levar o declarante ao 
Cotonlfíclo, visando a buscar ajuda 
para a superação de · dificuldades 
por que passava a referida Indústria; 

c) que, atendendo aos freqüentes 
pedidos do Sr. Carlos Alberto de 
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Menezes Sá, esteve no Cotonificlo, 
por duas ou três vezes, sempre com 
a presença do Sr. Oslas Gomes de 
Mendonça, sendo que, com relação 
a uma destas visitas, o aludido in
dustrial providenciou a obtenção .de 
uma fotografia do encontro, com a 
finalidade de comprovar perante os 
credores da empresa o seu relacio
namento com o depoente, para que 
ditos credores sentissem que esta
vam sendo tomadas providências 
para a regularização da vida finan
ceira da indústria (fls. 52); 

d) que, em junho de 1973, recebeu 
carta do Sr. Carlos Alberto de Mene
zes Sá, na qual, de envolta com as 
expressões "Meu caro Wilson", 
"Quer'ldo amigo" e "Preclaro amigo", 
solicitava os bons ofícios do decla
rante a fim de ser evitada cobrança 
judicial de ICM, que levaria o' Coto
nifício à falência (fls. 53), oportu
nidade em que o missivísta lhe re
meteu também, expedientes do 
ex-Governador Nilo de Souza Coe
lho, dirigidos aos Ministros da Fa
zenda e do Trabalho e Previdência 
Social, dando conta de inadimplên
cia da Indústria com relação àquelas 
áreas g.overnamentals e apelando 
para uma fórmula de regularização 
dos débitos (fls. 34 a 57) e no mes
mo sentido, do Sr. Isnald de Holan
da Vasconcelos, endereçado ao Pre
sidente do Instituto Nacional da 
Previdência Social (fls. 58); 

e) que, diante dessas solicitações do 
Sr. Carlos Alberto de Menezes Sá, o 
cleclarante se mostrava sensível em 
virtude da perspectiva do advento 
de grave problema social na hipótese 
de falência da empresa; 

f) que, em , 1974, o Prefeito Oslas 
Mendonça, a pedido do Sr. Carlos 
Alberto de Menezes Sá, procurou o 
declarante, dizendo-lhe que a situa
ção financeira do Cotonificio se 
agravava, e pedia, novamente, a co
laboração do depoente para evitar-se 
a falência da empresa, recebendo o 
citado Prefeito resposta no sentido 
de que receberia a visita ou iria ao 
encontro do Sr. Carlos Alberto de 
Menezes Sá, a fim de conhecer os 
problemas do Cotonlfíclo e levar ele, 
Carlos Alberto, à Diretoria do ..... 
BANDEPE, onde seria estudada uma 
fórmula para socorrer a empresa; 

g) que, pouco tempo depois, lem
brando-se que foi em junho de 1974 
(início l. o Sr. Carlos Alberto de Me
nezes Sá o procurou no restaurante 
do Grande Hotel, na cidade de Re
cife, onde o depoente estava almo
çando, na companhia de vários ami
gos e, chamado por um empregado 
do estabelecimento, o declarante, 
após almoçar, foi ao encontro do re
ferido industrial, que se aehava no 
bar do mesmo hotel, conversando 
ambos ali, ligeiramente, tendo Car
los Alberto lhe pedido que fossem ao 
BANDEPE, a fim de ser obtida uma 
solução rápida para o pleito do Co· 
ton1fício, que desejava conseguir 
uma fiança destinada à normaliza
ção dos negócios da empresa; 
h) que, atendendo a essa solicitação, 
o declarante foi, com o industrial, 
ao BANDEPE, onde se entenderam 
com o respectivo Presidente, tendo 
este dito que iria conversar com os 
demais diretores, visando a exami
nar a viab1lldade do negócio pro
posto pelo Cotonificio, e, após per
manência de poucos minutos no 
Banco, o depoente deixou o local, 
ali permanecendo o sr. Carlos Al
berto, com a finalidade de prosse
guir nos entendimentos com a Di
retoria do estabelecimento; 
i) que, nesse último contato no Ban
co, o depoente disse ao Sr. Carlos 
Alberto que, naqueles próximos dias, 
iria a Caruaru, cidade do interior 
pernambucano, tendo o industrial 
lhe pedido que, na passagem, fosse 
até à sua residência, em Moreno, to
mar café, com ele, Carlos Alberto; 
j) que o depoente aquiesceu, res
salvando, porém, que a visita deve
ria ser rápida, em virtude de com
promissos já marcados e com hora 
certa, naquela cidade; 
k) que, diante dessa ressalva, ficou 
c·ombinada a chegada do declarante 
à residência do Sr. Carlos Alberto 
entre 6h30min e 7 noras da manhã; 
I) que chegando às 7 horas da ma
nhã, aproximadamente, à residência 
do Sr. Carlos Alberto, este não se 
encontrava na referida residência, 
porque, segundo um empregado da 
casa, ele havia ido à fábrica, aten
dendo a chamado urgente; 
m) que o declarante pediu ao citado 
empregado que avisasse o Sr. Carlos 
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Alberto de sua presença ali, confor
me fora combinado, o que foi feito, 
por telefone, tendo o Sr. Carlos Al
berto vindo para a sua residência, 
onde ambos tomaram café; 
n) que, naturalmente, ambos con
versaram durante o café, ocasião 
em que o Sr. Carlos Alberto fez um 
relato dos entendimentos com o 
Banco, mostrando-se otimista, em 
virtude da boa vontade que encon
trara da parte dos Dlretores, com 
quem conversara e, também, pelo 
!ato de já estar no Banco uma re
comendação do Governador do Es
tado; 
o) que, após o café e a conversa, o 
declarante deixou a residência do Sr. 
Carlos Alberto, retomando a viagem 
para Caruaru; 
p) que jamais sugeriu ao Sr. Carlos 
Alberto de Menezes Sá que vendesse 
o controle acionário do Cotonifício, 
nem procurou interessar qualquer 
pessoa nessa transação; 
q) que, em momento algum de suas 
conversas com o Sr. Carlos Alberto, 
disse a este que, para a aprovação 
dos grandes pleitos no BANDEPE, 
era necessária a concessão de pro
pina ou bola, e que jamais tomou co
nhecimento de transação de qual
quer espécie das empresas ASA-ALU
MíNIO S/ A e o Grupo SERUR, cita
das pelo Sr. Carlos Alberto; 

r) que é totalmente mentirosa e ca
luniosa a acusação que faz contra o 
declarante o Sr. Carlos Alberto de 
Menezes Sá de que ele, depoente, 
pediu propina para que pudesse ser 
aprovado o pleito do Cotoniflcio Mo
reno S/ A, no BANDEPE, pois que 
jamais solicitou do Sr. Carlos Alber
to ou de qualquer outra pessoa con
cessão de propina ou bola, para pro
veHo próprio ou de terceiro ou 
terceiros, nem ninguém jamais so
licitou a sua intermediação nesse 
sentido; 
s) que jamais esteve ou permaneceu 
no escritório do Sr. Carlos Alberto, 
no Contonifício Moreno, sozinho 
com o mesmo, pois nas vezes em que 
ali esteve, o foi na companhia de 
mais pessoas; 
t) que é muito fácll comprovar-se 
que o Sr. Carlos Alberto mentiu ao 
dizer que o declarante lhe ofereceu 

cinco milhões de cruzeiros pelo con
trole acionário do Cotoniflcio, pois 
se tivesse havido essa oferta, certa
mente o industrial a aceitaria, de 
vez que, conforme documento por ele 
mesmo entregue à Comissão Espe
cial do Senado, terminou vendendo 
todas as ações que possuía por 
Cr$ 1. 057. 500,00 e ainda fac111tando o 
pagamento dessa importância atra
vés de amortizações periódicas; 
u) que jamais pediu ao Sr. Carlos 
Alberto ou a qualquer outra pessoa 
física ou jurídica colaboração finan
ceira para a eleição do seu filho, 
Carlos Wilson Campos, candidato a 
Deputado Federal, eleito em 15 de 
novembro de 1974; 
v) que· as declarações de fls. 59, 60, 
61 e 62, juntadas ao processo pelo Sr. 
Carlos Alberto de Menezes Sá, são 
documentos de favor. 

Da Perícia 
A Perícia (fls. 104 a 137), levada a 
efeito com segurança e precisão, re
conhecidas pelos próprios assiStentes 
das partes, deixou evidente: 
a) que não ocorreu qualquer tipo de 
fraude na fita magnética examina
da; 
b) que, em conseqüência, a versão 
gráfica da aludida fita, integrante 
do laudo, é autêntica, comprovando 
que houve o diálogo entre os Sra. 
Carlos Alberto de Menezes Sá e o 
Senador Wilson Campos, na forma 
do texto extraído e elabOrado pelos 
péritos, com a assistência dos re
presentantes das partes interlocuto
ras. 

Parecer 
Conforme se constata do ato do Pre
sidente do Senado Federal {fls. 3) de 
designação da Comissão Especial, 
esta tem por finalidade "promover 
averiguações preliminares" em torno 
dos fatos motivadores de sua cria
ção, "de modo que, tão logo reaber
tos os nossos trabalhos, seja a maté
ria regimentalmente solucionada". 
Conseqüentemente, está claro que 
este Colegiada não tem competência 
regimental para propor soluções. 
o exame do processo, porém, de
monstra que, na área de sua compe
tência (averiguações preliminares), 
a Comissão esgotou as providências 
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·adequadas e· a Investigação Integral 
dos fatos. 
Isto posto, noss-o parecer concluiu no 
sentido de que, frente a·os elementos 
testemunhais, documentais e peri
ciais colhidos pela Comissão, o Se
nado Federal está em condições de 
julgar a posição do Sr. Senador Wil
son Campos, em face do art. 35, II, 
da Constituição da República Fe
derativa do Brasil. 
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 
1975. - Senador Eurico Rezende, 
Presidente - Senador Adalberto Se
na; Relator - Senador Osires Tei
xeira, Membro." 

A Comissão de Constituição e Justiça 
toma, por Intermédio desse Relatório, 
como dissemos, o conhecimento da ma
téria de fato. 

III 
o Direito Constitucional Brasileiro sem

pre inseriu nas sua:s normas e precei
tos, disciplinando a conduta do parla
mentar, embora os doutores reclamem 
a Imprecisão do termo "decoro", como 
se pode Ilustrar exempllficativamente 
pelo comentário de Ivalr Nogueira !ta
giba ("0 Pensamento Politico Univer
sal e Constituição Brasileira (1946) vol. 
2.o - Rio de Janeiro - 1948") a respeito 
do que preceituava o § 2.0 do art. 48 da 
Carta de 1946: 

"Perderá, Igualmente, o mandato o 
Deputado ou Senador cujo procedi
mento seja reputado, pelo voto de 
dois terços dos membros de sua Câ
mara lncompativel com o decoro 
parlamentar". 
"Vê-se, claramente, visto que só o 
mínimo de dois terços dos membros 
da Câmara poderá declarar a perda 
do mandato com fundamento na ln
compatibilidade com o decoro par
lamentar: Ao invés de usar forn1as 
claras, precisas, firmes e Inequívo
cas, como convém a uma Constitui
ção, o legislador constituinte empre
gou uma expressão duvidosa, incerta, 
ambígua. Com efeito, "decoro par
lamentar" é expressão um tanto 
quanto Indefinida" (pág. 313). 

Não posso deixar de relembrar aqui as 
páginas do livro "0 Poder Legislativo" 
- suas virtudes e seus defeitos" - Bra
sília- 1972 - Edição do Senado Federal 
- do Senador Ruy Santos, veterano no 
saber e nas lides parlamentares, sobre o 
problema da falta de decoro parlamen-

tar, onde oferece o depoimento de 35 
anos de vivência no Congresso Nacional 
e participou de processos (dois) de cas
sação por decoro parlamentar. 

Os constltucl·onallstas mais modernos 
têm examinado o assunto e vale refletir 
na lição de Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho que é do seguinte teor: 

"A Constituição vigente conservou 
c·omo causa de perda do mandato o 
procedimento lncompativel com o 
decoro parlamentar. Essa hipótese 
foi Introduzida pela Constituição de 
1946, em decorrência de proposta 
apresentada pelo então Deputado 
Allomar Beleeir·o e outros. Entende
se por atentatório ao decoro parla
mentar a conduta que fira aos pa
drões elevados de moralidade, ne
cessários ao prestigio do mandato, à 
dignidade do parlamento. Assim, 
não é precls1> que o ato configure 
il!cito penal, basta que macule o 
respeito exigido por um bonus pater 
fam!Uas, para dar ensejo à perda 
do mandato" (Manoel Gonçalves 
Ferreira Filho - "Comentários à 
Constituição Brasileira" - Emenda 
Constltucl·onal n.0 1, de 17 de outu
bro de 1969 - Edição Saraiva -
vol. 1. 

João de Oliveira Filho ("Legislativo: 
Poder autêntico" - Forense - 1974 -
pág. 218), na sua elaborada obra, ofere
ce o histórico da aplicação de penas dis
ciplinares aos membros dos próprios 
órgãos legislativos na Inglaterra, nos 
Estados Unidos da América e ao final 
propõe uma interpretação do Instituto 
que está assim redigida: 

"INTERPRETAÇÃO 
1. Decoro significa respeito de si 
mesmo e dos outros. Decorus, (belo) 
perfeito, a decem. A expressão de· 
cem (dez) se refere, sem dúvida, ao 
conceito antigo que atribula ao 
número dez a idéia de perfeição e 
beleza. 
2. Dec·oro é uma expressão de sen
tido mais ou men·os indeterminado e 
vago, apreciável em cada caso, se
gundo a sensibilidade de cada um. 
3. Não é susceptível de apreciação 
j udlclal a declaração incompatível 
com o decoro parlamentar. É atrl· 
bulção de cada Câmara conceituar 
essa incompatibilidade de procedi· 
mento c~m o respeito devido pelo 



-189-

membro de cada Câmara à sua Câ
mara. É ato politico de sensibilidade 
que dois terços da respectiva Câma
ra sinta com relação ao comporta
mento de um companheiro. 

4. É preciso que haja procecUmen
to, seja atitude ou reação da pessoa, 
no melo social, como pressuposto do 
decoro. Esse comportamento tanto 
pode ser dentro da Câmara, ou fora 
dela, tanto pode ser na vida pública 
como na vida privada. O procedi
mento tem que ser fato acontecido. 
Se não houver fato, o controle ju
dicial pode anular a deliberação da 
Câmara por melo de mandado de se
gurança. Será abuso do poder. 

5. Este dispositivo se relaciona com 
§ 2.0 do art. 35, com o parágrafo úni
co do art. 125, com o art. 182 e com 
o art. 154, todos da Constituição. 

6. O Regimento Interno de cada 
Câmara dispõe sobre o processo a 
seguir para a perda do mandato. 

7. o art. 72 da Lei Orgânica dos 
Partidos Politicas, Lei n.o 5. 682, de 
21 de julho de 1971, estabelece a per
da do mandato para o Senador, 
Deputado Federal, Deputado Esta
dual ou Vereador que, por atitude 
ou pelo voto, se opuser às dlretrlzes 
legitimamente estabelecidas pelos 
órgãos de dlreção partidária ou dei
xar o partido, sob cuja legenda for 
eleito. 

8. Decoro parlamentar são as nor
mas costumeiras de bom procedi
mento, na Câmara ou fora dela, dos 
Deputados e dos Senadores. 

9. Instituições vigentes são as 
constantes da Constituição. Como 
Instituições, a Constituição enume
ra as Forças Armadas, Isto é, a Ma
rinha de Guerra, o Exército e a 
Aeronáutica." 

O Direito Constitucional ocupa-se do 
decoro parlamentar e o que nos parece 
tormentoso é conceituar quando ocorre 
a falta de decoro. O exemplo clássico na 
história do Parlamento é o do Depu
tado Barreto Pinto, que por atos repeti
dos e contumaz falta de ética, facilitou 
o C-ongresso a decretação e declaração 
de perda do mandato. Aliás, de passa
gem, vale lembrar P<mtes de Miranda 
que acha que no caso há decisão decla
ratório. negativa. 

Mas, só para mensurar as dificuldades, 
vamos evocar texto de estudo do profes
s·or Miguel Reale sobre "Decoro Parla
mentar e Cassação de Mandato Eletivo". 
Eis um trecho da lição (Revista de DI
reito Público - Ano nr - vol. 10): 

"Não é demais Ir até às raizes da 
palavra, pois, multas vezes, a pers
pectiva real das coisas nos é dada 
mais claramente por esse ato de re
montar até às suas fontes expres
slonais. 

Decoro é palavra, que consoante sua 
raiz latina, significa "conveniência", 
tanto em relação a si (no que toca 
ao comportamento próprio) como em 
relação aos outros; equivale pois a 
ter e manter correção, respeito e 
dignidade na forma dos atos, de 
conformidade e à altura de seu 
status e de suas circunstâncias, o 
que Implica uma linha de adequa
ção e de honestidade. Nesse sentido, 
dizia Cícero: et quod decet hones
tum est et quod honestum est decet. 
Essa Idéia de conformidade ou con
veniência foi que Inspirou Thoma
slus a pôr o decorum entre o justum 
e honestum, segundo a máxima des
tinada à disciplina da Politica: 
Qull'd vis ut alli tibi faciant, tu ipsls 
facies." 

O núcleo da palavra "decoro" é da
de>, como se vê, pelo sentido de "con
veniência", na dupla acepção física 
e moral deste termo, importando 
sempre a noção de medida ou de 
adequação condigna entre o ato .pra
ticado e a situação de quem o prati
ca. É o que, aliás, .resulta, dos regis
tras dos mestres da lingua, como se 
pode ver, em Moraes ("honra, res
peito devido a alguém por seu 
nascimento, ou dignidade; a conve
niência das ações, e outras exterio
ridades· com o caráter da pessoa") 
Laudellno Freire e Caldas Aulete 
("respeito de si mesmo e dos outros; 
acatamento, decência; dignidade 
moral, nobreza, brio, honradez"). 

Trata-se, pois, de uma virtude rela
tiva ao status do agente, pois envol
ve sempre o exame da adequação ou 
conformidade entre o ato e as suas 
circunstâncias. Isto assegura a pos
sibilidade de verificar-se se dada 
conduta é ou não "decorosa", de ma
neira objetlva, em juizo seguro e 
Imparcial, a cobro do flutuante e 1n-
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certo mundo das apreciações subje~ 
tlvas. 
Assim sendo, quando a Constituição 
se refere a "decoro parlamentar", 
entra pelos olhos que quer significar 
a forma de comportamento do par
lamentar de conformidade com as 
responsab1lidades das funções que 
exerce, perante a sociedade e o Es
tado. 
O status do Deputado, em relação ao 
qual o ato deve ser medido (e será 
comedido ou decoroso em razão des
sa medida) Implica, por conseguinte, 
não só o respeito do parlamentar a 
si próprio, como ao órgão a que per~ 
tence, segundo a fórmula politica de 
Thomaslus já lembrada: "Faça ll!OS 
outros o que quer que lhe façam". 
No fundo, falta de decoro parla
mentar é falta de decência no com
portamento pessoal, capaz de des~ 
merecer a Casa dos representantes 
(incontinência de conduta, embria
guez, etc.) e falta de respeito à dig~ 
nidade do Poder Legislativo, de mo~ 
do a expô-lo a criticas Infundadas, 
injustas e irremediáveis, de forma 
inconveniente. 
ESte úRimo ponto me parece essen
cial, pois é só graças ao seu rigoroso 
exame que se poderá preservar o de
coro parlamentar, sem ofensa do 
direito, ou melhor, do dever de criti
ca e de fiscalização que cabe ao 
Deputado, com relação tanto aos 
atos externos como aos internos à 
Assembléia dos representantes do 
povo. 
Para que uma. critica., movida por 
um Deputado a decisões ou procedi
mentos internos da Câmara, possa 
ser considerada indecorosa não bas
tam opiniões puramente subjetivas 
de seus pares, pois podem elas ser 
fruto de melindres ofendidos ou ser 
meras expressões de contrastes pes
soas ou ideológicos, devendo, por 
conseguinte, ser comprovada a exis
tência de um complexo congruente 
de elementos objetlvos, suscetíveis de 
ser verificados por um observador 
imparcial, a saber: 
a) existência de dolo, isto é, de ma
nifesto propósito de denegrir a ins
tituição legislativa ou outro órgão do 
Estado merecedor de respeito; 
b) gra.tuidade da crítica, isto é, total 
ausência de fundamento para legi-

tlmar o juizo formulado, bastando 
para legitimá-lo a simples ocorrên
cia de indícios quanto à inconve
niência ou à irregularidade do ato 
impugnado; 
c) agressividade dispensável, com 
descortesia incompatível com o ale
gado objetivo de defesa do bem pú~ 
blico. 
Se esses três requisitos não emergem 
da crítica feita, de maneira objetlva 
e lrretorquível, não há como falar 
em falta de decoro parlamentar, pois 
o que existe é apenas o exercício 
normal de um poder-dever Inerente 
ao mandato politico, multo embora 
possa produzir efeitos considerados 
ásperos e injustos pelos demais legis
ladores a tingidos." 

IV 
Entendo que o parecer fixa os limites 

de atribuições regimentais da Comissão 
de Constituição e Justiça e diante do 
exposto concluo: 

a) A Comissão de Constituição e Jus
tiça recebe a Representação da Mesa do 
Senado Federal, considerando-a consti~ 
tucional e juridica. 

b) O Relatório da Comissão Especial 
do Senado para averiguações prelimina
res, originado de solicitação do nobre 
Senador Wilson Campos e que integra a 
Representação ora. apreciada, levanta 
uma. série de eventos merecedores de 
procedimento que instrua conveniente
mente o processo e enseja defesa do par
lamentar, de modo que o Senado seja 
capacitado a decidir se no chamado 
"Caso Moreno" foi ferido o decoro par~ 
lamentar. 

c) Assim, somos de parecer, arrimados 
no § 1.0 do art. 36 do Regimento, que é 
imperativa a aceitação da Representação 
para melhor exame dos fatos, obedecido 
o ritual previsto na nossa lei Interna. 

Sala das Comissões, em 2 de abril de 
1975. - Accioly Filho, Presidente - José 
Lindoso, Relator- Nelson Carneiro (De
claração de voto conforme notas taqui
gráficas anexas) - Heitw Dias - Gus
ta\'o Capanema (Declaração de voto con
forme notas taquigráficas anexas) -
Leite Chaves (Declaração de voto con
forme notas taquigrâficas anexas) -
Osires Teixeira - HelvícUo Nunes - Or
lando Zancaner - Henrique de La Roc
que - Itallvio Coelho - Dirceu Cardoso 
<De acordo com voto em separado. Pelo 



,. 
I 
I 

! 

! 

-191-

prosseguimento da apuração do fato, 
mas com as restrições regimentais levan
tadas no meu voto). 

VOTO EM SEPARADO 
DO SENHOR SENADOR DIRCEU 

CARDOSO 
Ao parecer do Senador José Lln

doso, à Representação da Mesa do 
Senado, nos tennos do art. 36, §§ 1.0 

e 5,0 , do Regimento Interno, a res
peito de ofensa. ao decoro parlamen
tar. 

o Brasil era um Imenso estenda! de 
selvas virgens que os pés do homem 
branco mal haviam tocado, e na história 
constitucional da Inglaterra, em 1571, já 
se aclonava uma comissão de Inquérito 
que se tomou a primeira Investigação 
parlamentar. 

Já se falava em comissão de Investiga
ção, antes do alvorecer do século XVI, na 
Inglaterra, e o Brasil ainda não despon
tara corno estrela fugidia nos céus Igno
rados do Novo Mundo. 

E, por curiosa coincidência, em ambos 
os casos, para Investigar problemas elei
torais. 

somente na nossa Constituição de 
1934, no seu art. 36, abrolhararn no nosso 
sistema parlamentar, as Comissões de 
Inquérito corno melo de esclarecimento 
do trabalho parlamenar. 
2 A COmissão de Constituição de Jus
tiça tem, sob seu escantilhão, um caso 
de envolvimento da pessoa de um ilustre 
Senador, num caso de corrupção eleito
ral assinalada em Pernambuco e conhe
cido já, nos jornais e nas revistas politi
cas, como o "Caso Moreno". 
S. Sentindo-se atingido por uma cam
panha jomalistlca que contra ele se le
vantara naquele Estado, o Senador Wil
son Campos, em telegrama ao Presidente 
do senado, pedia à Mesa do Senado, pro
vidências cabíveis para apuração dos fa
tos e conseqüente preservação do decoro 
desta Casa. 

Como se encontrava em recesso o Se
nado, o Senador Paulo Torres, em des
pacho exarado no próprio telegrama, 
designou urna Comissão de três Senado
res para promover averiguações prelimi
nares, de modo que "tão logo reabertos 
os trabalhos, fosse a matéria regimental
mente, solucionada", 
4. E a Comissão, assim constituída, a 
fórceps, por ato de autoridade do Pre-

sldente, deslocou-se para Recife, onde, 
na Assembléia Legislativa, deu curso ao 
seu trabalho de Investigação parlamen
tar com "mão diurna e mão notuma" 
como nos fala Rui. 

Volta a Comissão de Averiguações com 
seu material ali colhido e faz entrega do 
mesmo à Mesa do Senado que, acolhendo 
parecer judicioso do ilustre Senador Wil
son Gonçalves, encaminha a apreciação 
do caso ao conhecimento do Senado, e a 
matéria é submetida à Comissão de 
Constituição e Justiça e passa a ser apre
ciada. 
5. Designado relator do caso, o Ilustre 
Senador José Lindoso apresenta à con
sideração da Comissão seu circunstan
ciado parecer de folhas, em data de mar
ço p.p., acolhendo tudo que a Comissão 
anteriormente praticara, sem um pa
recer conclusivo sobre a matéria, e sem 
examinar alguns desvãos regimentais do 
caso. 

Concessa venia de seu llustre autor, 
divergimos, pelos seus fundamentos re
gimentais, como se passa a demonstrar. 
6. Não vemos condições de sustentação 
no douto parecer. 

o Regimento Interno do Senado -
equador jurídico da Casa que regula seu 
mecanismo de funcionamento e estabe
lece as normas jurídicas a que se deve 
respeito, não faz menção, em todos os 
seus 457 artigos, a Comissão de Averi
guações Preliminares. 

Assim sendo, a criação, pelo Presidente 
do Senado, de uma Comissão de Averi
guações é atentatória do Regimento e é 
um ato de violência. · 

E tanta atenta. contra o Regimento, 
quando deparamos, no seu art. 52, da lei 
Interna da Casa que estabelece a compe
tência do Pr.esldente do Senado, que, nos 
seus 41 Itens, nenhum deles faz referên
cia. ou dá autoridade ao Presidente para 
constituir ou criar qualquer Comissão, 
multo menos Parlamentar de Inquérito, 
mas sim para nomear membros de Co
missão Especial. 

7. As Comissões Parlamentares de 
Inquérito cuja criação é regulada no seu 
art. 170, repetindo o que se declara no 
art. 37 da Constituição Federal, só po
dem ser criadas de duas maneiras: 

a) por Resolução de 1/3 dos membros 
elo Senado, c·om fundamento no art. 37 
da Constituição; 
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b) por projeto de resolução de inicia
tiva de qualquer senador ou Comissão. 
8. No caso da letra a, sua criação é au
tomática, não dependendo da votaÇão dO 
plenário do Senado, nem da manifesta
ção da maioria, por con.seqüência, nem 
muito menos da iniciativa ou manifes
tação do Presidente da Casa. 

Trata-se do caso de prerrogativa da 
minoria cuja vontade deve ser acatada, 
sempre que achar qualquer assunto su
jeito a uma investigação parlamentar, 
embora se cerque ele do dique de prote
ção da maioria governamental. 

Se tivesse a minoria que submeter a 
criação de uma Comissão Parlamentar 
àe Inquérito ao voto do plenário, seria 
submeter-se à possibilidade de sua nega
ção e só seriam criadas as comissões de 
investigação com as quais concordasse a 
maioria, no caso a ARENA. 

Aí está, meridiana e ~>olarmente, uma 
prerrogativa da minoria, uma verdadei
ra franquia democrática que recresce, 
única e dominadora, do próprio texto 
constitucional. 
9. Na Con.stituição e no Regimento, es
tadeia-se, soberana e incontestável, 
uma prerrogativa da minoria, como que
rem nossos constitucionalistas. 

Sua criação, pois, nunca pode surgir 
de um ato do Presidente da Casa. Isto 
seria uma violentação do Regimento e 
da Constituição, cujo art. 37 é peremp
tório, categórico, solar. 

10. Embora não tendo o direito ili
mitado de investigar, por lhe regularem 
a Constituição e o Regimento seu cam
po de investigação, é regulado pelo ob
jetivo estabelecido no ato de sua criação. 
11. A Comissão Parlamentar de Inqué
rito é o próprio Senado, impossibilitado, 
como um todo, de investigar determina
do caso, por não ter condições de assim 
atuar, que se restringe ou se comprime, 
em sete membros seus, para inquirir e 
investigar os fatos que são necessários 
à sua função legislativa. 

12. Cinge-se, pois, a Comissão Parla
mentar de Inquérito às normas de per
tinência e da relevância do assunto in
vestigado, não lhe cabendo o direito de 
extravasar o terreiro de sua competên
cia ou de sua investigação. 

13. Perlustrando todo material colhido 
e tudo que constitui o já volumoso pro
cesso em tela, não encontramos menção, 

em parte alguma, de dispositivo regi
mental em que se arrimou a Comissão 
para fazer face às despesas com que te
ve que arcar para cumprir bem e fiel
mente a missão que lhe cometeu o Pre
sidente da Casa. Condição sine qua. non 
do funcionamento de uma ComisSão são 
os recursos financeiros com que tem que 
contar para custear seu deslocamento e 
pagar suas despesas. 

E a Comissão de Averiguações teve 
despesas vultosas com o deslocamento de 
Brasílla para Recife e para o Rio, com 
os custos de pericia das fitas gravadas 
e traduzidas, a identificação dos inter
locutores e demais documentos e apa
nhamento dos depoimentos ao longo de 
seis grossos volumes que constituem seu 
acervo de infatigável tarefa parlamen
tar. 

Ora, aí está um ponto em que o ato 
de um Presidente da Casa não pode 
atender, cumpridamente, pois que, ver
bas secretas não são regime em uso no 
Congresso Nacional. 

Até esta altura, não sabe o Senado 
quem pagou as despesas de hospedagem 
de seus membros, suas viagen.s, e demais 
despesas decorrentes de sua Investiga
ção. 
14. Cabe, a bem da verdade, nossos 
aplausos à atuação dos membros dessa 
Comissão antl-regimental, Infatigáveis e 
lndormidos, que através da orvalhada 
das madrugadas, ouviu, inquiriu, inves
tigou e chegou a conclusões válldas sobre 
o assunto, cumprindo uma missão espi
nhosa de dar uma satisfação à Nação, 
enquanto o Senado permanecia em re
cesso. Nossos aplausos a seus incansáveis 
membros que representaram, condigna e 
nobremente, o Senado Federal na hora 
difícil e constrangedora de seu funcio
namento na apuração de respon.sa'bill
dades de um fato em que se acha en
volvido um nosso colega. 

15. Tal fato, porém, que registra a fal
ta de recursos legais em que se arrima 
para cumprir sua missão, mostra à sa
ciedade, a Ilegitimidade da Comissão de 
Averiguações, sem respaldo do Regimen
to da Casa. 

Sua criação foi, pois, sem sombra de 
dúvidas, um ato de arbítrio do Presiden
te de então. 

16. Aceitar sua criação, ao arrepio do 
nosso Regimento, é fazer crescer e se 
agigantar a autoridade do Presidente, 
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que passa a ter poder para Investir, de
sapiedadamente, contra qualquer man
dato desta Casa, contra cuja atuação ele 
poderá criar uma Comissão de Investi
gação, por ato seu, sem apoio do plenário 
e sem as garantias, para sua criação, das 
limitações do art. 76, combinado com o 
art. 171, e seus parágrafos. 

17. E quando o Regimento não protege 
mais a maioria, multo menos a minoria 
da Casa que ficará a mercê das conve
niências das flutuações politicas, e das 
sugestões enviadas de nossos Estados, à 
consideração do !lustrado Presidente do 
Senado. 
18. 1!: o próprio parecer da Mesa, da 
lavra do !lustrado e digno Senador Wil
son Gonçalves que assim declara, ln 
verbis: 

"Não pode o Parecer da Comissão 
(de Averiguação) ser aceito como 
documento hábil que atenda às exi
gências estabelecidas no § 2.0 do a.rt. 
35 da Constituição. 
O seu trabalho só pode ser conside
rado com·o subsidio para uma deci
são posterior." 

19. A corrupção eleitoral não se cir
cunscreveu a esse ou aquele Estado, por
que o Espirita Santo foi palco de corrup
ção desaçalmada por parte de poderosa 
firma de Vitória, que manipula o mo
nopólio do trigo e do açúcar no Estado e 
que usou Indevidamente o nome do Ban
co de Desenvolvimento do Estado . , ... 
<EANDES) para arregimentar recursos 
em favor do Irmão de seu Presidente na 
campanha eleitoral passada. 

Tabém ali se deveria Investigar a 
atuação nefasta dessa Empresa que con
correu, com sua atitude, para marear o 
quadro de liberdade assegurada. nas úl
timas eleições. 

20. Assim, para. que esta Comissão se 
sirva do trabalho já desenvolvido pela 
Comissão de Investigação, mas sem que 
Isto constitua qualquer precedente aber
to na linha de decisões desta Comissão, 
vimos propor, com base nos dispositivos 
do nosso Regimento e nos procedimentos 
anteriores da Comissão, as seguintes pro
vidências reglmetals, à guisa de. 
Recomendação 

a) criação de uma Comissão Parla
mentar de Inquérito, composta de sete 
(7) membr·os, de ambos os partidos e de 
acordo com a atribuição proporcional, 

para, no prazo que julgar necessário, 
Investigar todo o caso da corrupção elei
toral oc·orrida em Pernambuco, há três 
meses atrás, com o envolvimento do Se
nador Wilson Campos, podendo praticar 
todos os atos Inerentes à sua competên
cia, podendo, Inclusive, perfilhar e ado
tar o trabalho já desenvolvido pela Co
missão de Averiguações criada por ato 
do Presidente do Senado e cujo relatório 
fará parte Integrante desse ato de cria
ção; 

b) ultimado o julgamento do caso de 
Pernambuco, que se desloque a Comissão 
para o Espirita Santo para apurar, ali, 
também, a mesma corrupção assinalada 
em Pernambuco, com participação de 
uma firma e envolvimento Indevido de 
um Banco Oficial; 

c) abrir um crédito de 50.000 (cln
qüenta mil cruzeiros) para fazer face 
às despesas já realizadas e as que vierem 
a ser feitas, com o funcionamento e 
deslocamento da Comissão; 

d) que não constitua esta decisão, em 
hipótese nenhuma, precedente de con
validação de uma COmissão antl-regl
mental ou Comissão criada posterior
mente, com este sentido. 
21. 1!:. o que nos dita nossa consciên
cia, para não retardar apuração do caso 
em tela, adiado de uma semana pela ln
tercorrêncla do recesso branco da Sema
na Santa em que a Comissão de Justiça 
não se reuniu, e que se prossiga nos ter
mos posteriores do processo, com a 
urgência que o caso requer e como estão 
a exigir o bom nome e o decoro do 
Senado. 

Sala das Sessões, em 2 de abril de 
1975. - Dirceu Cardoso. 

DECLARAÇAO DE VOTO 
DO SENHOR SENADOR 

NELSON CARNEIRO 

(Retirada das notas taqulgráficas 
da Ata da reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça, por ocasião 
da discussão da matéria.) 

Sr. Presidente, não estou dizendo que 
dentro do Regimento não existe a figu
ra da Comissão que foi nomeada pelo 
Presidente Paulo Torres com a melhor 
Intenção, e por solicitação do próprio 
Senador Wilson Campos. Se fosse essa 
a representação que tivesse chegado ao 
exame da Comissão, eu dela não tomaria 
conhecimento. Mas, o que nos chegou, 
aqui, Sr. Presidente foi representação na 



-194-

forma do art. 36, do Regimento Interno, 
§ 1.0 diz: 

"Nos casos dos incisos n.0s I .e II, a 
perda de mandato poderá ser pro
vocada pot: Iniciativa de qualquer 
Senador, da Mesa ou de Partido 
Politico, mediante representação 
documentada, dependerá do voto da 
Casa, em escrutinlo secreto." 

Quem enviou esta representação não 
foi a Coml.ssão Especial, porque esta eu 
não tomaria conhecimento; regimental
mente, ela não existe. Mas, quem enviou 
foi a Mesa; e a Mesa tem condições de 
enviar. E enviou com uma documenta
ção que eu quis saber se era completa, 
quando chegou às mãos do Relator, pa
ra que pudesse ele formar a sua con
vicção e transmiti-la a nós. Dai a mi
nha Indagação que foi respondida afir
mativamente. A representação não é da 
Comissão Especial; nem ela teria qua
lidade para fazê-la. Só fez a represen
tação, foi a Mesa. E a enviou ao Senador 
José Llndoso com todos os documentos 
(falha na gravação) e até com base no 
que não se levantou. No noticiário dos 
jornais, nas declarações pelo rádio, pela 
imprensa, por qualquer outro Instru
mento, por uma carta devidamente au
tenticada, subscrita, reconhecida, por 
uma denúncia chegada ao Presidente. 
Acho que a Mesa poderia encaminhar 
essa representação documentada ao exa
me da Comissão. 

De modo que, o que eu vou examinar, 
Sr. Presidente, não é o pronunciamento 
da Comissão Especial, o qual é apenas 
um documento. O que vou examinar é 
a representação da Mesa porque esta é 
quem tem qualidade _para enviar à Co
missão de Constltulçao e Justiça, qual
quer representação. Por Isso, vou exami
nar a representação, Sr. Presidente, em
bora tenha o maior desapreço pela pes
soa do famoso Industrial que desenca
deou esse processo e que ainda hoje, no 
Jornal do Brasil, reproduz outra conver
sa telefónica, gravada também, com o 
Prefeito de Moreno. Portanto, não é pes
soa que me mereça nenhuma confiança, 
nenhuma autoridade. De modo que, vou 
votar, Sr. Presidente, levando em conta 
não o requerimento, que não houve, da 
COmissão Especial, mas a representação 
da Mesa que foi lnstruida pelo trabalho 
da Comissão, como poderia não ser, pos
to que a comissão apenas -reuniu ele
mentos que foram todos examinados pe
lo Senador José Llndoso. E por Isso, só 
por Isso, Sr. Presidente, porque a repre-

sentação é da Mesa, eu a acolho, acom
panhando o voto do Relator com estas 
restrições. 

DECLARAÇAO DE VOTO 
DO SENHOR SENADOR 

GUSTAVO CAPANEMA 
Sr. Presidente, quero fazer tábula rasa 

da Investigação realizada pela Comis
são designada pelo Presidente do Sena
do. 

Diz o art. 36 do Regimento que a per
da do mandato de Senador "cujo pro
cedimento foi declarado incompativel 
com o decoro parlamentar" (art. 36, 
II), "poderá ser provocada por Iniciati
va de qualquer Senador, da Mesa, ou de 
Partido político" (art. 36, § l.o). 

Ora, no caso, foi o próprio Senador 
Wilson Campos quem provocou a ques
tão. E, em seguida, a Mesa, a quem ele 
se dirigiu, acolheu o seu pedido de Ini
cio do processo. Portanto, o processo de 
perda do mandato foi devidamente Ini
ciado na forma do Regimento. 

Segundo: O Senador Wilson Campos 
declara, na sua petição, que o procedi
mento que lhe foi Imputado infringe o 
art. 35, item II da Constituição quando 
declara que perde o mandato o Senador 
ou Deputado cujo procedimento for de
clarado incompativel com o decoro par
lamentar ou atentatório das Instituições 
vigentes". Portanto, o Senador Wilson 
Campos é a própria: pessoa que declara 
que esse procedimento que lhe é impu
tado infringe o a:rt. 35, item II da Cons
tituição. 

Terceiro: o Senador Wilson Campos 
nesse requerimento que ele apresenta ao 
Presidente da Casa pede a S. Ex.a solu
ção regimental cabivel para a apuração 
dos fatos e que essa apuração não seja 
procrastinada por obstáculos formais. 

S. Ex.a pede a constituição de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito que, 
no caso, não seria a melhor solução, por
que o Regimento estabelece outra Co
missão equivalente à COmissão Parla
mentar de Inquérito. De mais, Sr. Pre
sidente, vou votar fazendo tábula rasa 
de toda a investigação tão cuidadosa
mente feita pela Oonllssão designada 
pelo Presidente da Casa. Vou votar de 
acordo: primeiro, com o requerimento 
do Senador Wilson Campos e, segundo, 
com os dispositivos constitucionais e re
gimentais. Desta forma, todo o exame 
da legalidade ou ilegalidade, da reg!-
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mental!,dade ou irregimentalldade da 
Comlssao nomeada pelo Presidente do 
Senado, tudo isso não importa para a 
minha decisão. 

Com essas ressalvas de julgamento, 
acompanho o parecer do Relator. 

DECLARAÇAO DE VOTO 
DO SENHOR SENADOR 

LEITE CHAVES 
Sr. Presidente, mesmo que a primeira 

Comissão não tivesse existido aquela 
Comissão arregimenta!, e apénas do
cumentos ou indícios tivessem vindo 
aqui, a nossa competência se firmaria 
p~ra que déssemos pr<Jsseguimento, ne
gassemos ou arquivâssemos a denúncia. 
De maneira que é secundârio que ela te
nha _!lxistido ou não, aquela foi uma Co
mlssao de perquirição de colher dados 
apenas. 

A lei diz que mesmo quando seja nu
lo um ato, não se poderâ inv<Jcar a nu
lidade que lhe deu causa. No caso, aqui, 
estou de pleno acordo com a sustentação 
do ilustre Senador Gustavo Capanema. 

Quer dizer, o próprio Senador Wilson 
Campos é que provocou a iniciativa do 
Senado. ~te estava em período de re
cesso e nao encontrou outro melo no 
bom senso, a não ser aquele para apu
rar os 1n:díe1os que estão sendo objeto da 
nossa cogitação. 

De sorte, Sr. Presidente, que voto com 
o Relator, no sentido de que a Comissão 
Especial tome conhecimento amplo des
ta matéria, e ali, o ilustre Senador terâ 
possibilidade ampla e Ilimitada de rea
lizar, de complementar a sua defesa. 

Achamos, Excelência, que hâ duas 
questões fundamentais: primeiro o Se
nado, a esta altura, deve examinar a 
matéria - o País todo estâ com olhos 
voltaqos para esta Casa - e, segundo, 
o Senador Wilson Campos deve gozar da 
mais ampla autonomia para realizar sua 
defesa. Neste sentido, tendo em vista o 
que dispõe a Constituição, voto no sen
tido de que o Relatório seja aprovado. 

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

A Presidência recebeu a Mensagem 
n.0 70, de 1975 (n.O 86/75, na origem, de 
4 de abril de 1975), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Se
nado Federal a proposta do Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda para que seja le-

v~ntada a proibição contida na Resolu
çao n.0 58/68, desta Casa, a fim de que 
o Governo do Estado de São Paulo po.ssa 
elevar em Cr$ 927. 608. 000,00 (novecen
tos e vinte e sete milhões, seiscentos e 
oito mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

A matéria serâ despachada às Comis
sões de Economia e de Constituição e 
Justiça. -

Sobre a mesa, Projetas de Lei que s~ 
rão lidos pelo Sr. 1.o-secretârio. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 35, de 1975 

Dispõe sobre proteçio aos do
cumentos de valor histórico existen
tes em autos de processos judiciais, 
introduzindo modificações no art. 
1.215 do Código de Processo CiviL 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• - O art. 1.215, da Lei n.o 
5.689, de 11 de Janeiro de 1973, que dis
põe sobre o Código de Processo Clvll 
modificado pela Lei n.0 5.925, de 1.o dê 
outubro de 1973, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1.215 - Os autos poderão ser 
destruidos após cinco anos contados 
da data do arquivamento, publican
do-se. previamente no órgão oficial 
e em jornal da localidade, onde hou
ver aviso aos interessados, com o 
prazo de trinta (30) dias. 

§ 1.0 - É lícito às partes e interessa
dos requerer, às suas expensas, o 
desentranhamento dos documentos 
que juntaram aos autos, ou a micro
filmagem total ou parcial do feito. 

§ 2.o ..:.. O juiz nomearâ comissão 
composta de três membros, escolhi
dos entre integrantes de Institui
ções culturais locais - reconhecida
mente versados na matéria - a fim 
de seleclonar os documentos consi
derados de valor hlstórlc·o, os quais 
serão recolhidos ao Arquivo Público." 

Art. 2.0 - Esta lei entrarâ em vigor 
na data de sua publicação. 

Justificação 

A preservação de nossos documentos 
históricos deve merecer a atenção do 
legislador brasileiro. 
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A Constituição de 1946 prescrevia no 
art. 175: 

"As obras, monumentais e documen
tos de valor histórico e artistico, bem 
como os monumentos nacionais, as 
paisagens e os locais dotados de par
ticular beleza fU:am sob a proteção 
do poder público". 

A Constituição vigente disciplina o as-
sunto no art. 180, determinando: 

"0 amparo à cultura é dever do Es
tado. 

Parágrafo único - Ficam sob a pro
teção especial do Poder Público os 
documentos, as obras e os locais de 
valor histórico ou artístico, os mo
numentos e as paisagens naturais 
notáveis, bem como as jazidas ar
queológicas". 

Oomo se verifica da leitura dos textos 
acima, não somente as obras e os locais, 
mas todos os documentos de valor histó
rico gozam hoje de proteção especial do 
Poder Público. Cabe, entretanto, a per
gunta: essa proteção especial, ordenada 
na Carta Magna, encontra-se devida
men garantida na lei ordinária? 

Pontes de Miranda comentando o alu
dido preceito, adverte que está faltando 
a disposição de lei ordinária destinada a 
assegurar a realização positiva dessa pro
teção: 

"0 art. 180, parágrafo único, é re
gra jurídica digna de atenção acura
da dos legisladores ordinários. O que 
falta é justamente a regra de direito 
que venha a completar e realizar, 
com firmeza, a proteção prometida". 

Nos principais centros culturais do 
Pais, acentuadamente no tocante aos do
cumentos de valor histórico, a preocupa
ção já é corrente. 

Por acaslã·o do II Simpósio de História 
do Vale do Paraíba, reunido em julho do 
ano passado, na cidade de Guaratlngue
tá, foi aprovado o excelente trabalho do 
Professor Waldomlro Benedito de Abreu, 
sob o título: "A Defesa dos Documentos 
Históricos - Imperativo da Soberania 
e Memória Nacionais". Esse trabalho de
fende patrioticamente a preservação de 
nossos documentos de valor histórico, e 
sugere a modificação do art. 1.215, do 
Código de Process·o Civil, que assim dls-

põe, deJ)o!s da redação que lhe imprimiu 
a Lei n.0 5.925, de 1-10-73: 

"Art. 1.215 - Os autos poderão ser 
e!;lmlnado~ por incineração, destrul
çao, mecanica ou por outro melo 
adequado, findo o prazo de cinco (5) 
anos, c·ontado da data do arquiva
mento, publicando-se previamente 
no órgão oficial e em jornal local, 
onde houver, aviso aos Interessados, 
com o prazo de trinta (30) dias. 
§ 1.0 - 1: licito, J)Drém, às partes e 
Interessados requerer, às suas expen
sas, o desentranhamento dos do
cumentos que juntaram aos autos, ou 
a microfilmagem total ou parcial do 
feito. 
§ 2.0 - Se, a juizo da autoridade 
. competente, houver, nos autos, do
cumentos de valor histórico, serão 
eles recolhidos ao Arquivo Público." 

Na fundamentação de seu ponto de 
vista, enfatizou com propriedade o Ilus
tre professor bandeirante: 

"A norma legal apontada não dis
põe especificamente sobre os autos 
mais antigos, por exemplo, os de 100 
ou 200 anos atrás, que poderão ser 
destruidos, a menos que a autorida
de competente resolva outra coisa. 
Para certos serventuár!os são estes 
os autos mais "Indesejáveis", por bi
chados, emJ)De!rados, "Imundos". 
Tais processos, e os de 300 e 400 anos 
passados, são para os historiadores 
os mais importantes, e neles se en
cerra a mais valiosa memória na
cional''. 

E mais adiante: 
"Perguntada uma autoridade da 
igreja sobre se não iria esta pensar 
também na destruição dos arquivos 
paroquiais, Igualmente às voltas 
com aqueles problemas, respondeu 
ela que a grandeza de uma institui
ção estava ligada à c·ont!nuidade en
tre pretérito e futuro, através das 
legítimas fontes de informações que 
são os registras escritos." 

E enfatizando a imJ)Drtã.ncia das his
tórias locais, na formação da h!stórlr. 
nacional, adiantou: 

"Ainda há pouco, na instalação do 
Instituto de Estudos Valeparaibanos, 
em Guara tinguetá, o !lustre diretor 
da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade 
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de São Paulo, mostrava o destaque 
das pequenas histórias locais para 
se escrever a verdadeira e autêntica 
história <lo Pais. Isso se deu na ci
dade de Guaratlnguetá, sem favor, 
uma das mais operosas de nossas ci
dades nos setores culturais." 

E finalmente, demonstrando os riscos 
que estamos correndo nessa matéria, ar
rematou o Professor Waldomlro Benedi
to de Abreu, em oportuna advertência: , 

"Os jornais e as Instituições hlstórl-' 
cas brasileiras, de vez em quando, 
denunciam ao governo um real con
trabandeamento de papéis antigos 
para o exterior; enviados de nações 
estrangeiras, sob a capa de bolsis
tas e pesquisadores estudantes, per
correm as capitais e as comunas da 
hlnterlândla, numa febrlcltante ca
ça a documentos, às vezes por moti
vos louváveis ou pelo menos aceitá
veis, outras vezes por motivos con
denáveis ou não bem conhecidos ou 
explicados. Contam até c·om fran
quias especiais nos arquivos. 

Em qualquer arquivo da Europa (v. 
g. em Portugal - Torre do Tombo, 
Arquivo Histórico Ultramarino, etc.) 
o consulente pode manusear e ler os 
manuscritos que deseje e até pedir 
"xerox" ou filmes, mas sempre tem 
um funcionário ou guarda a seu la
do; entre nós, nem sequer chega a 
haver número bastante de servido
res para as atlvldades normais de 
dlreção, organização e atendimento". 

Esse aplaudido trabalho do Professor 
Waldomlro de Abreu foi edltad·o sob os 
auspícios do Instituto de Estudos Vale
paralbanos e das seguintes personalida
des paulistas: 

- Professora Conceição Barbes RI
beiro Camargo, Conservadora do Mu
seu da Basílica Nacional de Apare
cida, Troféu "Piraquara", de 1971, do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo. 
- Dr. J. A. César Salgado, Profes
sor Extraordinário da Universidade 
Autônoma do México, Membro de 
Honra do Instituto de Criminologia 
de Buenos Aires, ex-Procurador-Ge
ral do Estado, Acadêmico, etc. 

- Dr. A. B. Galvã·o Bueno Trlgueirl
nho, Membro do Conselho Estadual 
de Cultura, do Conselho de Defesa do 

Patrlmônlo Histórico e Artístico de 
São Paulo, Presidente do Instituto 
Genealógico Brasileiro, da Associa
ção dos Cavaleiros de São Paulo, etc. 

- Dr. J. Jerônlmo de Souza Filho, 
Dlretor do Departamento de Educa
ção e Cultura da Prefeitura de Tau
batê, Presidente do Conselho Muni
cipal de Cultura, Professor de Pro
blemas Brasileiros das Faculdades de 
Filosofia, Ciências e Letras e de En
genharia da mesma cidade. 

- Dr. Helvécio de Vasconcelos Cas
tro Coelho, Engenheiro Agrônomo 
pela Escola Superior de Agricultura 
"Lulz de Queiroz", de P!raclcaba, 
genealogista e pesquisador históri
co. 

- Professor Jair Barbosa, Licencia
do em História e Professor da Facul
dade Salesiana de Filosofia de Lo
rena, pós-graduação na Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Hu
manas da UBP, e curso da Escola Su
perior de Guerra. 

- Professor Edelwelss Campos do 
Amaral, tabelião aposentado, pes
quisador histórico, cc-autor do livro 
"Paraty - Caminho do Ouro", Rio 
de Janeiro. 

-Dr. Paulo Emllio D'Alessandro, do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, historiador da Guarda de 
Honra do Príncipe D. Pedro, Membro 
da Sociedade Brasileira de Escrito
res Médicos, de Pindamonhangaba. 

Cinge-se nossa iniciativa a propor al
teração para o texto do art. 1.215, do 
CPC, com o fito de propiciar a participa
ção de autoridades locais entendidas em 
História, pôr ocasião da destruição dos 
autos de processo. com isso, estaremos 
assegurando maior garantia à preserva
ção dos documentos históricos nacionais. 

O Decret·o-Lel n.o 25, de 30 de novem
bro de 1937, já regula o tombamento dos 
'bens móveis e imóveis de valor históri
co, prescrevendo mlnudentemente, to
das as formalidades relativas ao registro. 

Com a presente modificação sugerida 
para o Código de Processo Civil, teremos 
dado mais um passo na proteção dos do
cumentos de valor para nossa história. 

Sala das Sessões, em 4 de abril de 1975. 
-Franco Montoro. 
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LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 5.869, DE 11 DE JANEIRO 
DE 1973 

(Código de Processo Civil) 
I O I I 0 I O I I O O O O I I O I O I I O 0 O O O O O O O I O O O O O o 0 1 O o 

Art. 1.215 - Os autos IKJderão ser eli
minados por incineração, destruição me
cânica ou por outro processo adequado, 
findo o prazo de 5 (cinco) anos, conta
dos da data do arquivamento. 

§ 1.0 - Jí: licito, porém, às partes e 
interessados requerer, às suas expensas, 
o desentranhamento dos documentos 
que juntaram aos autos, ou a microfil
magem total ou parcial do processo. 

§ 2.0 - Se a juízo da autoridade com
petente houver nos autos documentos de 
valor histórico, serão eles recolhidos ao 
Arquivo Público. 
•• o •• o •••• o •••••••••• o ••••• o • o o •• o •••• ' • 

<As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 36, de 1975 

"Altera dispositivos do Código de 
Processo Penal." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. 489 do Código de 

Processo Penal (Decreto-Lei n.0 3.689, 
de 3 de outubro de 1941), passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 489 - Se a resposta a qual
quer quesito for manifestamente 
contrária à prova dos autos, o juiz, 
declarando-a vetada, submeterá o 
quesito novamente à votação, adver
tindo o conselho de que, em sua so
berania, poderá manter .a resposta 
vetada. 
Parágrafo único - Havendo contra
dição, o juiz, explicando em que con
siste a contradição da resposta com 
outra ou outras já proferidas, sub
meterá novamente à votação os que
sitos contraditórios." 

Art. 2.0 - O § 3.0 do art. 593 do Có~ 
digo de Processo Penal (Decreto-Lei ... 
n.0 3.689, de 3 de outubro de 1941), vi
gorará com a seguinte redação: 

"Art. 593 - o o o o O o o o o o o O O o o O o o o o o O 0 1 

o •• o •••••••• o ••• o o o • o • o ••••• o •• o •• o • 

• • • • o o ••• o o • o ••• o • o •••••• o •••• o •• o o ' 

§ 3.0 - Se a apelação se fundar no 
n.0 III, letra d, deste artigo e o Tri-

bunal ad quem se convencer de que 
a decisão dos jurados é manifesta
mente contrária à prova dos autos, 
dar-lhe-á provimento para sujeitar 
o seu a novo julgamento, podendo 
ainda desaforar o processo para ou
tra comarca, de preferência da ca
pital. Não se admitirá, entretanto, 
segunda .apelação pelo mesmo mo
tivo. .. 

O I I O O o o o O o o o O O o o o O o o I I I o o o O o O O O o o I O 

Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 

A matéria constante do presente pro
jeto de lei, com algumas insignificações 
modificações de redação, já fora subme
tida à .apreciação do Congresso, por ini
ciativa do ex-Senador Leoni Mendonça. 
o término de legislatura e, bem assim, 
a expressa diSposição regimental, fize
ram interromper e frustrar a tramitação 
da proposição oferecida àquela ocasião. 

O que se pretendia - e se pretende 
ainda - é aperfeiçoar o instituto do 
tribunal do júri que, não raro e por 
conseqüência direta de defeitos na le
gislaçao adj etiva, acaba se constituindo 
em burla, com péssimas e nocivas re
percussões no seio da sociedade indig
nada. 

A experiência forense aconselha .as 
modificações aqui preconizadas, sobre
tudo porque a impossib!lidade de devol
ver-se à segunda instância a plenitude 
jurisdicional toma indispensável a ado
ção de critérios de maior eficácia nas 
decisões do tribunal do júri. 

Com efeito, o veto aposto pelo juiz, 
sempre que o conselho de sentenç,a de
liberar manifestamente contra a verda
de processual, representará um freio mo
ral capaz de infundir, no ânimo dos ju
rados, a vontade de honrar o compro
misso solene e público de julgar confor
me os ditames da Justiça. Valerá mesmo 
como uma segunda e importante exorta
ção no momento deciSório. 

A posição de Isenta superioridade con
ferida ao juz togado nas decisões de 
competência do tribunal do júri, dá le
gitimidade ao projeto . 

Por outro lado, o desaforamento fa
cultativo, a critério e por decisão da 
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instância superior, completa a providên
cia de ser o réu novamente submetido a 
julgamento, evitando que este, na mes
ma comarca, onde perduram as mesmas 
causas que frustraram um veredito justo, 
tome inócua a anulação do plenário. 

Sala das Sessões, em 4 de abril de 1975. 
- José Esteves. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 3. 689, 
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

(Código ele Processo Penal) 
O O O O o o o o O o o o o o O O O O O O O O o o o o o o o o o o o o 1 o o o o 0 

Art. 489 - Se a resposta a qualquer 
dos quesitos estiver em contradição com 
outra ou outras já proferidas, o juiz, 
explicando aos jurados em que consiste 
a contradição, submeterá novamente à 
votação os quesitos a que se referirem 
tais respostas. 
•• o ••••••• o •••••••••••••• o ••• o •• o • ' o • o •• 

CAPíTULO III 

Da Apelação 
Art. 593 - Caberá .apelação, no prazo 

de 5 (cinco) dias: 

I - das sentenças definitivas de con
denação ou absolvição proferidas por juiz 
singular; 

II - das decisões definitivas, ou com 
força de definitivas, proferidas por juiz 
singular, nos casos não previstos no ca
pítulo anterior; 

III - das decisões do tribunal do júri, 
e fundad.a nos seguintes motivos: 

a) nulidade posterior à pronúncia; 

b) injustiça da decisão dos jurados, 
por não encontrar apoio algum nas pro
vas existentes .nos autos ou produzidas 
em Plenário; 

c) Injustiça da sentença do juiz pre
sidente, quanto à aplicação da pena ou 
da medida de segurança. 

Parágrafo único - Quando cabível a 
apelação, não poderá ser usado o re
curso em sentido estrito, ainda que so
mente de parte da decisão se recorra. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' •• o •••••••• o •• 

<A Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N,0 3'7, de 19'75 

Fixa o horário de funcionamento 
do comércio nas superquadras de 
Brasília, Distrito Federal. 

O Senado Federal decreta: 
Art. 1.0 

- Nos dias úteis, o horário de 
ativldades dos estabelecimentos situados 
no SLC - Setor Comercial'Local - das 
superquadr.as de Brasilia, Distrito Fe
deral, é das 8 às 18 horas, divididos em 
dois turnos de 4 horas. 

Art. 2.0 - São excetuados da dispo
sição constante do artigo anterior res
peitada a legislação trabalhista em Vlgor, 
os estabelecimentos comerciais dos ra
mos ab.aixo relacionados e que ficarão 
subordinados aos seguintes horários: · 

I - de zero às 24 horas dos dias 
úteis, domingos e feriados: 

a) postos de gasolina; 
b) farmácias; 
II - das 7 às 19 horas dos dias úteis 

e das 7 às 12 horas de domingos e fe
riados: 

a) varejistas de c.arne fresca e caça; 
b) varejistas de peixe; 
c) varejistas de verduras e frutas; 
dl varejistas de aves e ovos; 
e) mercados; 
~) mercearias. 

III - das 6 às 22 horas, dias úteis, 
domingos e feriados: 

a) padarias; 
b) leiterias; 
c) bares e cafés 
d) confeitarias; 
e) sorveterias; 
t) charutarias 
g) engraxatarias; 
h) barbearias. 
IV- funcionamento livre: 
a) restaurantes. 
Art. 3.0 - O Governo do Distrito Fe

deral poderá permitir o funcionamento 
das casas comerciais referidas, em ho
rário especial, que não ultrapassa às 23 
hor.as, mediante o pagamento de taxa 
de licença estabelecida no Código Tribu
tário do Distrito Federal . 

Art. 4.0 - As infrações ao disposto na 
presente lei, serão punidas com multa de 
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5 (cinco) salários mínimos, cobrando-se 
em dobro nos casos de reincidência. 

Art. 5.0 - Esta lei. entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 
O presente projeto visa estabelecer 

horário de funcionamento para o co
mércio existente nas superquadras do 
Plano Piloto de Brasília, com o fim de 
resguardar a moral e ,a. tranqülldade de 
seus m·oradores. 

Implantad·O no plano da. cidade para 
atender aos moradores das superqua
.dras, o Setor Comercial Local, prollfe
rar:am no comércio ali localizado os ba
res e cafés, que passaram a ser ponto de 
enc·ontro, principalmente depois das 22 
horas, de viciados, desocupados e deso
cupadas, que fugindo das áreas p.ollcia
das, transformam aqueles setores das 
z.on.as residenciais da cidade em palco 
das mais degradantes cenas. 

Um simples pedido de informações ao 
Serviço de Radiopatrulha bastará para 
se verificar o elevado número de pedi
dos que chegam diariamente para ,aque
les locais, quer por atentado a moral, 
quer por brigas e principalmente por 
infração da lei do silêncio. 

Conhecedores que somos deste estado 
de intranqüilldade de significativa par
cela d.a população de nossa Capital, ca
be-nos, através de medida legislativa, 
proporcionar as medidas de segurança e 
tranqüilidade a que tem direito. 

Sala das Sessões, 4 de abril de 1975. 
Adalberto Sena. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e do Distrito Federal.) 

O SR. PRESmE?;TE (Magalhães Pinto) 
- Os projetas lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes. 

Há or,adores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, em 25 de no
vembro de 1964, quando representante 
d·o meu Estado na Câmara Federal, tive 
ocasião de analisar um ensaio do então 
Coronel Carlos de Meira Matos, intitu
lado "O Pensamento Revolucionário 
Bra::lleiro" no qual sintetizou o ideário 
do Movimento de 31 de março. 

No último dia 26 de março, no Rio de 
Janeiro, o General Carlos de Meira Ma
tos falou para 1. 400 professores de 1. o e 
2.0 graus, a convite da Secretaria de 
Educação e Cultura do novo Estado, so
bre o tema "O mundo e o Brasil - uma 
visão de conflitos e opções - uma geo
política de destino". Naquela ocasião, o 
ilustre Subchefe do Estado-Maior das 
Forças Armadas afirmou que "as socie
dades sadias não dissimulam suas diver
gências, mas tentam contorná-las atra
vés do debate em Assembléias e Parla
mentos. Os democratas - continuou o 
General Melra Matos - aproveitam as 
críticas ao aperfeiçoamento do regime e 
como. subsídios para auxiliar o trabalho 
dos governantes". A certa altura, o CQn
ferencista definiu a democracia como 
"uma opção de vida, um estl!Q de pensar 
e de viver". "ll: a consagração em termos 
de sociedade existencial, dos princípios 
de igualdade desenvolvidos pelos filóso
fos gregos e cristãos". 

Quero assinalar, neste breve registro 
da palestra proferida' pelo General Car
los de Meira Matos, que S. Ex.a nestes 
11 anos de Revolução, continuou desen
volvendo, com o brilho da sua cultura, 
estudos e pesquisas nos campos político 
e sociológico, sobre a democracia, que é 
um regime - como ele próprio assina
lou -, um regime que aceita seus con
flitos, discute abertamente os seus pro
blemas, permitindo assim que, ao correr 
do temp·o, possamos atingir um sistema. 
de liberdade com responsabilldade. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Marcos Freire. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREffiA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, estou rece
bendo, um tanto atrasado, isto é, com 
data de 18 de fevereiro do corrente ano, 
um ofício da Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais, que me dei
xou sobremodo confortado, especialmen
te por se tratar de uma entidade que, 
nas AlterQsas, se preocupa, de maneira 
especial, com as atividades industriais, 
mas também demonstra o seu espírito 
de bras1lidade para com todos os pro
blemas que interessam ao País e, de mo
do específico, a agropecuária. 
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Diz esse ofício a nós endereçado, Sr. 
Presidente: 

Senhor Senador, 
Temos o prazer de nos dirigir a Vos
sa Excelência para lhe apresentar o 
nosso apoia ao Prajeto n.0 80/74-SP, 
de sua autoria, em curso no Senado 
Federal. 

A propositura foi analisada por este 
Departamento, através de Parecer 
do Conselheiro Afrânio Vieira Fur
tado, que nada teve a opor, confor
me cópia do ofício já encaminhado 
à Presidência do Senado. 

Colocando à sua disposição nossa 
assessoria técnica e formulando vo
tos pelo êxito do Projeto n.0 •••••• 

80/74-SF, prevalecemo-nos do ense
jo para assegurar a Vossa Excelên
cia o nosso elevado apreço e distin
ta consideração. 
Atenciosamente, Fernando Nunes 
de Lima, Diretor do Departamento 
de Estudos Legisla ti vos. 

Encaminharei à Mesa, Sr. Presidente, 
cópia do parecer farmulado pelo Conse
lheiro Afrânio Vieira Furtado, que creio 
já ser do conhecimento de V. Ex.a e, 
por certo, junto ao nosso discurso, será 
do conhecimento da Casa. 

Sr. Presidente, a nossa preocupação 
com essa matéria não é nova, e nem é 
nossa, vez que tem sido uma constante 
na mente de todos aqueles que querem o 
Brasil desenvolvido e, sobretudo, de ma
neira harmônica. 

Quando, Sr. Presidente, com esse pro
jeto, buscávamos dar uma terapêutica 
adequada ao Judiciário e, de maneira 
especial, ao Executivo, para resolver o 
problema fundiário braslleiro, é porque 
já entendíamos que, com a legislação em 
vigor, estariam lmposslbll!tados, tanto o 
Executivo como o Judiciário, de solver 
este tão angustiante problema. E huto 
é verdade que, de minha parte, violen
tando minha consciência democrática, e 
até mesmo a minha função, reiteradas 
vezes, desta mesma tribuna, tenho pe
dido, em desespero de causa, ao Poder 
Executivo que nos trouxesse, se fosse o 
caso, uma terapêutica heróica, revolu
cionária, para coibirmos abusos que te
mos ali verificado em virtude dos co
chilos legislativos e, sobretudo, do des
preparo lamentável e, desgraçadamente, 
constatável em algumas áreas do Judi
ciário, que permitiram, no passado, o 

ilaqueamento do Interesse público, nas 
ações discriminatórias por parte dos fa
nLigerados grileiros ou fazendeiros do 
asfalto. Assim é que no nosso sofrido 
Estado de Goiás, cerca de trezentos mil 
quilômetros quadrados encontram-se, 
ainda hoje, sul> judice. O Estado do Ma
ranhão, na sua região de terras mais 
férteis, na sua totalidade, segundo estou 
Informado, também se encontra na mes
ma situação. 

Sr. Presidente, de um modo geral, ve
rifica-se esse fenômeno em todas as 
áreas onde existem as chamadas terras 
devolutas, valorizadas por obras gover
namentais, as quais, na medida em que 
vão recebendo os intluxos, os beneficias 
da valorização, convocadas, multa vez, 
pelas obras públicas, vão sendo elas ob
jeto da apropriação criminosa por parte 
d·~s grlleiros. 

O Sr. José Esteves - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Com 
muito prazer. 

O Sr. José Esteves - V. Ex.a está 
abordando assunto da mais alta impor
tância, ao que me parece, com relação 
ao slsttema fundiário em nosso Pais. O 
que ocorre em seu Estado vem ocorrendo 
de maneira lamentável no meu, o Esta
do do Amazonas, que, c·omo do conheci
mento desta Casa e de V. Ex.a, é de di
mensões continentais. Estado de dimen
sões continentais cheio de terras devo
lutas, mas que . quando surge alguém 
querendo fazer com que a terra produza, 
aparece um milhão de donos sem a 
apresentação do~ documentos cabíveis. 
o INCRA, hoje órgão responsável por 
esse setor, não está devidamente apa
relhado para desempenhar as suas altas 
finalidades. Congratulo-me com V. Ex.a 
pelo seu oportuno pronunciamento e fa
ço minhas as suas palavras, porque V. 
Ex." interpreta, realmente, os sentimen
tos de todos aqueles que trabalham a 
terra e •Jue dia a dia e·nfrentam as maio
res dlfiêuldades, sobretudo quando pre
cisam de um financiamento que depen
de do titulo definitivo expedido pelo 
INCRA. Senador Benedito Ferreira, a 
minha solidariedade e as minhas con
gratulações pelo seu oportuno pronun
ciamento a respeito do assunto. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Mul
to obrigado, nobre Senado. Fico deveras 
entristecido, mas não surpreendido em 
constatar, através da palavra de V. Ex.a, 
que também no Amazonas - ultima-
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mente deixando de ser um dos deserda
dos da nossa conformação geográfica, 
vez que ali, de certo tempo a .. esta parte, 
já. comparece a União levando alguns 
benefícios- já aparecem os famigeradas 
grtle!ros. Mas isso me surpreende de 
certa forma, porque até aqui, e até bem 
pouco tempo, pelo menos, o artifício, por 
incrível que possa parecer - e quanto a 
isso já tenho manifestado minha estra
nheza nesta Casa, embora o Direito Po
sitivo brasileiro pela primeira lei fun
diária, no caso a Lei n.0 601, tenha es
tabelecido taxativamente no seu art. 1.0 
a proibição de aquisição de terras públi
cas por outro título que não o de com
pra -, o artifício empregado era o do 
usucapião. o nosso Judiciário, com base 
exclusivamente no Direito subsidiário, 
no caso o Direito Romano, instituiu no 
Brasil, apesar da proibição formal da 
Lei n.o 601, outra forma de aquisição, 
isto é, a prescrição aquisitiva do dire!to 
de propriedade, o chamado usuçapiao, 
.o usucapião. Mas além desse art!f1cio do 
usucapião, textualmente proibido nas 
nossas leis, proibido pelo art. 67 do nos
so Código Civil, onde estabelece a im
prescritib111dade dos bens públicos do
miniais; proibido em 1931, numa verda
deira redundância, pela terceira vez, no 
caso, pelo Governo Rev~lucionário de 
então, mesmo assim, ate 1957 o nosso 
Judiciário vem reconhecendo a prescri
ção aquisitiva por interesse público. 

o normal, o rotineiro e o tradicional, 
porém, é o artifício da chamada carta 
de sesmaria e também ·o do imprestável 
registro paroquial. Ora, sabem os estu
diosos da matéria que as cartas de ses
marta a partir de setembro de 1695 _não 
mais outorgavam !VOs sesmeiros senoo o 
domínio útil, vez que ali, naquela carta 
régia, além de estabelecer o dizimo para 
a ordem do Cristo, no caso, a Casa Real 
:Portuguesa, estabeleceu um foro para a 
Coroa. · 

Ora foreiro não tem domínio pleno. 
Mas, hão bastasse esta aberração de se 
reconhecer carta de sesmaria como d9-
cumento apto e hábil à caracterlzaçoo 
àe domínio pleno; _não bastasse ~ aber
ração da decretaçao do usucaplao, em 
que pese toda a esteira de proibição, sou 
agora surpreendido ao saber que no 
Amazonas de onde não tivera notícia, 
senão agora - também os artifícios do
cumentais tumultuam a colonização, ln
felicitam aqueles que querem fazer a 
terra produzir e por certo criam as con
dições para que os nobres Senadores do 

MDB, a exemplo do que ocorreu ontem, 
nesta casa, de maneira epidérmica, 
abordem o problema para tecer criticas 
desairosas ao Poder Executivo. 

Vejam, V. Ex.as, por exemplo, o caso 
do ilustrado Prof. de Direito Senador 
Marcos Freire. S. Ex.a, ontem, da tribu
na, criticava o fracasso de um propó
sito da SUDENE, quando estabelecera 
uma meta otlmista e auspiciosa de dis
tribuir cerca de duzentos mil títulos de 
terras para os sem terra do Nordes~e. 
Mas, não sabia S. Ex."', por certo, e nao 
tive oportunidade de dizê-lo ontem ain
da, senão, depois, de maneira particular, 
que levantadas todas as terras agricul
táveis do Nordeste, levantado o número 
de famillas habitantes da zona rural do 
Nordeste, constatou-se, para surpresa de 
todas as autoridades envolvidas no pro
blema, que as terras agricultáveis ali 
existentes não bastariam para atender 
uma de cada dez das famílias necessi
tantes de terras. Daí tornou-se, de ma
neira liquida e certa, inviável aquela as
piração da SUDENE. 

O Sr. Leite Chaves- Permite V. Ex."' 
um aparte? 

O SR BENEDITO FERREIRA - Com 
muito prazer. 

O Sr. Leite Chaves - Ontem,. tive 
oportunidade de fazer uma incidencia 
no discurso do Senador Marcos Freire. 
Era com finalidade apenas ilustrativa. 
Mas, V. Ex.a, hoje, ao voltar ao assun«!, 
parece que fez uma referêncil!- velada a 
natureza da nossa intervençao. Queria 
reiterar o seguinte: na realidade, V. Ex."' 
pode comparar os textos das leis soci~is 
o daquele projeto do ex-Presidente Joao 
Goulart e o do Presidente Castello Bran
co, e v. Ex."' constatará, efetlvamente, 
que o projeto do Presidente Castello 
Branco teve maior carga de justiça e de 
socia b1lldade. 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Foi 
mais ambicioso. 

O Sr. Leite Chaves - O prpjeto sa
tisfaz. Entretanto, Senador, nao foram 
aplicados esses projetas. mRA, INCRA, 
INDA, isso não existe no Pais I ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA - Exis
te. V. Ex.a é que não quer enxergar. 

O Sr. Leite Chaves - Eles, para frus
trarem a aplicação da lei, puseram nes
ses institutos a incumbência de violentar 
ou malograr sua aplicação. E quero re
portar-me às declarações do próprio 
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Presidente Médici, numa viagem ao Nor
deste, quando Sua Excelência, desalen
tadamente declarara e os jornais, então, 
publicaram, que apenas 200 titulas de 
propriedades foram dados no Nordeste. 
E sabem em que condições? Quando os 
engenhos, as usinas foram compelidas a 
ter de vender suas terras, elas o fizeram 
tirando aqueles carrascos, aquelas par
tes marginais que nada valiam, e ainda 
assim fizeram bom negócio: venderam 
ao Governo, e o Governo as passou a po
bres lavradores, que, não podendo ex
plorá-las, porque não eram terras valio
sas, então ainda mostraram, com o fra
casso, a Impossibilidade de o pequeno 
operário, pequeno lavrador explorar sua 
própria terra. Então, a verdade que se 
difunde no Pais é a seguinte: é que o 
homem do campo pode trabalhar para 
o fazendeiro, mas não pode trabalhar 
em nome próprio; eles fazem questão 
de entregar apenas a terra que não ser
ve, que .não presta. A terra agricultável 
é aquela que presta; terra, apenas ma
terial, sem teor de fertilidade, não exis
te. 

Então, nesse caso da Amazônia, a que 
me referi de outra feita, se ao Invés de 
o Governo aproveitar terras que nada 
valem aproveitasse as terras de Rondô· 
nlo, devolutas, as terras de Mato Grosso, 
devolutas, as terras do Acre, devolutas, 
haveria programas admiráveis de refor
ma agrária. Mas sabem a quem perten
cem essas vaJiosas terras? Pertencem a 
Ford, aos Rockefeller, à Mercedez Benz, 
à Coca-cola. E sabem como foram com
pradas? Com o dinheiro do Imposto de 
Renda, delas próprias e com o dinheiro 
do Imposto de Renda dos operários, 
através dos incentivos fiscais. Então, 
V. Ex. a observe o projeto do ex-Presiden
te Castello Branco. Nós somos homens 
da Oposição, mas não estamos para fa
zer oposição sistemática. O projeto do 
ex-Presidente Castello Branco é um pro
jeto honesto, mas não se cumpriu, ele 
foi frustrado. E criou-se, boje, o lati
fúndio do amanhã. As nossas terras que 
estavam comprometidas, até então, ho
je estão até mesmo aquelas terras de
volutas que já pertencem a terceiros. 
Então, o caso social do amanhã já está 
criado. Muito obrigado a V. ElC.n 

O SR. BENEDITO FERREffiA -
Agradeço a intervenção de V. Ex.n, que 
sei ser bem intencionado. V. Ex:.8 vem 
de um Estado onde a subdivisão terri
torial nos dá um quadro sui generis na 
economia brasileira. O Paraná é, talvez, 

a única Unidade da Federação - talvez 
não tenhamos um Mun!ciplo no Brasil, 
sequer, em que se constate o quadro que 
se verifica no Paraná -, é o único Es
tado brasileiro onde, estatisticamente, 
se verifica que há tantos proprietários 
rurais quantos trabalhadores rurais. 

O Sr. Leite Chaves - Não é tanto, é 
quase. 

O SR. BENEDITO FERREffiA -
Aproxima-se bem. 

O Sr. Leite Chaves - Houve uma re
forma prévia. 

O SR. BENEDITO FERREmA -
E substancial. Mas não é o caso. Eu dis
se o que nos aflige; o que nos preocupa 
é a critica epidérmica. V. Ex.a, como ad
vogado militante, sabe mais do que eu, 
que leigo sou, do grande óbice que hou
ve no caso do Paraná, os conflitos exis
tentes. 

Allâs, o Paraná é Inédito, também, 
num outro aspecto; foi o único Estado 
onde um autor ousou, um Sr. Garcia -
não me acode o primeiro nome, parece
me que Paulo Garcia - ousou, repito, 
publicar um tratado em que pese a es
teira de acórdãos dos nossos tribunais 
- dizendo da lmprestabllldade do regis
tro paroquial como título de domínio. 
Mas, tal foi o Paraná em casos de grila
gem, que ali surgiu um autor que teve 
coragem de publicar uma tese, que co
meçou até a fazer escola no Bras11, em 
determinado período. 

Então, está V. Ex.a bem famlllarlzad.o 
com o problema, dai porque falece a v. 
Ex.a o direito da critica superficial. Sa
be V. Ex.a que o artifício principal é a 
infligêncla do rito estabelecido na Lei 
n.O 3.081. 

Sabe, V. Ex.a - e isto ressaltei no 
preâmbulo da minha fala - que o pro
blema angustiante e que avassala os 
Poderes Executivo e Judiciário é, exata
mente, a condição de que as terras ... 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.• 
um aparte? 

O SR. BENEDITO FERREm.A -
Permita v. Ex.a que eu desenvolva o ra
ciocínio para, então, V. Ex.a restabelecer 
o diálogo, que tanto é do meu desejo, a 
fim de atender a V. Ex.a 

Mas dizia eu, que a preocupação maior 
do Executivo é o deslinde das terras pú
blicas das particulares, para o que ele 
propõe a ação discriminatória. E, la
mentavelmente, no Bras11, por uma sé-
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rie de fatores - que Iríamos multo lon
ge se aqui fôssemos analisar - a maio
ria das comarcas brasileiras; quando não 
desprovidas de bacharéis, respondendo 
pela Promotoria, estavam elas carentes 
de juizes; os serventuários da Justiça, 
na maioria das vezes, não preparados à 
altura para a função, então funcionava 
ai o ad hoc. E, o que ocorreu nas ações 
discriminatórias? Permitiu-se a contes
tação de todas elas - pelo menos, ocor
reu isso em Goiás - com títulos 1m
prestáveis, chamados títulos de domínio. 
E o que aconteceu? Entrando essas ações 
do rito ordinário - pois sabe V. Ex.a 
que assim estabelecia o nosso antigo 
Código de Processo ....., entrávamos, en
tão, na fase contenciosa. Por conse
qüência, a citação, por força dos dispo
sitivos legais vigentes, tinha que ser pes
soal. Ora, conhece V. Ex.a o artificio de 
se colocar suposto condõmlno, supostos 
proprietários residentes em países, li
bertos e Isentos até de uma ação roga
tória, então essa citação jamais ocorre
ria, como jamais ocorreu. 

Ora, a Revolução preocupava-se com 
a situação, isso eu dizia ontem a S. Ex.a 
o Senador Marcos Freire. 

O Sr. Leite Chaves - Eu não faria um 
discurso paralelo, é uma observação per
tinente. A própria lei, a lei a que me 
referi, confere Instrumentais para isso. 
Existiram na época, e existem, ainda, 
vastas extensões de terras públicas, do 
domínio do Estado ou da União, e estas 
terras poderiam ser usadas de logo. 

De outra parte, não é lmpedlente para 
a desapropriação que o proprietário mo
re fora, porque a exemplo do que ocorre 
com o senhorio, basta a intimação ou a 
citação do Procurador ou do seu gerente 
no País. 

O SR. BENEDITO FERREIRA -
Mas, não há como desapropriar o que 
está sub judice, Excelência. Não se sabe 
de quem se vai desapropriar. Como é 
que a União vai reconhecer um suposto 
domínio de uma coisa sub judice? De
sapropriar como? Pergunto-lhe. Desa
propriar de quem e como? 

Ora, sabe V. Ex.a que não há como 
desapropriar. Não há como, se não após 
o deslinde dessa coisa. 

Em verdade, dizia eu, ontem, a S. Ex.6 , 

o Senador Marcos Freire: talvez o mal 
- que é, na realidade, um bem - fosse 
o excesso de escrúpulos, por parte do 
nosso querido e saudoso Presidente Cas-

tello Branco, em preservar Intocável o 
Judiciário. Preceito este que, graças a 
Deus, para o bem ou para o mal do Bra
sil, vem sendo preservado e cultivado, 
também, pelos sucessores de Sua Exce
lência, à frente do Executivo Nacional. 

Dai porque o nosso projeto de lei, daí 
porque a . nossa preocupação com este 
projeto, hoje - para gáudio e vaidade 
nossa - recebendo aplausos de uma en
tidade que - por que não dizer? - na
da tem a ver com o problema, como é o 
caso da Federação das Indústrias do Es
tado de Minas Gerais. 

Este projeto, entenderam os juristas 
daquela entidade da sua validade e da 
sua Importância para o desenvolvimento 
brasileiro. E eis que, generosamente, nos 
enviam ·esse ofício e, espero, possa este 
projeto, melhorado pelos juristas desta 
Casa, ter a tramitação num espaço de 
tempo que o desenvolvimento brasileiro 
está a reclamar; e possamos nós, assim, 
Instrumentalizar o Poder Judiciário, pa
ra que ele deslinde e dê curso a essas 
ações, chamando-as à ordem, como ten
tamos estabelecer; dando, assim, ao Po
der Executivo e ao INCRA, tão decanta
do quanto despreparado, tão decantado 
e tão cantado como Incapaz, os meios 
para que possa promover a tão sonhada, 
por todos nós, distribuição da terra. 

Assim, Sr. Presidente, espero ter colo
cado em termos e ter dado as Informa
ções de que, parece-me, carecia S. Ex.a, 
o Senador Marcos Freire, quanto à Im
potência da SUDENE para a realização 
da distribuição de terra anunciada; as
sim, portanto, a explicação que, creio o 
Governo devia· à nobre Oposição pela 
chamada lnoperância do INCRA - e 
espero em Deus -. espero que os senho
res juristas da Oposição, conjugando es
forços com nossos correligionários, com 
nossos companheiros de Partido, possam 
eles, com maior experiência e maior 
propriedade, dar substância e exeqülbl
lidade a este nosso esboço de lei para 
que c3m ele, e através dele melhorado, 
Instrumentalizemos o Poder Executivo e, 
sobretudo, o Judiciário para assim, en
tão, termos corrigido essa anomalia, es
sa verdadeira excrescência, que é o pro
blema da gr!lagem da terra pública e a 
tristeza vergonhosa de o homem, que 
faz a terra produzir, não ter o seu do
mínio. 

Multo obrigado, Senhores. (Muito 
bem! Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENE· 
DITO FERREIRA EM SEU DISCURSO: 
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 1975. 
A Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais, no cumprimento de 
suas atribuições de entidade classlsta e 
de colaboradora técnica do Poder Pú
blico, sente-se no dever de manifestar-se 
perante Vossa Excelência e os nobres 
membros dessa augusta Casa, a respeito 
do Projeto n.0 80/74-SF, de autoria do 
Sr. Benedito Ferreira, que "modifica o 
rito das Ações Discriminatórias propos
tas pela União e dá outras providências", 
relatado pelo Conselheiro Afrânio Vieira 
Furtado, em sessão de 28 de janeiro de 
1975. 

Quer a Federação das Indústrias do 
E.stado de Minas Gerais apresentar a 
essa Presidência as suas razões, que es
pera sejam transmitidas a seus ilustres 
pares, confiando no elevado espírito 
dessa Casa para lhes dar a considera
ção que merecerem. 

O projeto determina quando das ações 
discriminatórias propostas pela União, 
em que não tenha havido a fase' preli
minar de apuração dos títulos, deverá 
o juiz abrir prazo de 30 dias para que 
os interessados exibam seus documentos 
de prova de domínio. 

Se o interessado não exibir seus títu
los terá declarado extintos os seus su
postos direitos. 

Pretende-se evitar, com a proposição, 
a ação de terceiros, que alegam domínio, 
visando tirar vantagens de desapropria
ções. 
· Dado a posicionamento da matéria, 

não entrevemos prejuízo aos legítimos 
interessados, pelo que nada temos a 
cpor. , 

Na oportunidade a Federação das In
dústrias do Estado de Minas Gerais rei
tera a Vossa Excelência as expressões 
sinceras de sua consideração e apreço. 

Atenciosamente. - Fernando Nunes de 
Lima, Diretor do Departamento de ES
tudos Legislativos. 
Excelentíssimo Senhor 
Senad~or José de Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal 
Brasilia - DF 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Esteves. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Sr. Presiden
te, Sra. Senadores, notícias nos chegam 
do nosso Estado, trazendo-nos uma 
grande apreensão face às possibllldades 
de uma nova e catastrófica enchente, o 
que já se tornou, nesses sete anos con
secutivos, quase que uma norma habi
tual no Estado do Amazonas. · 

Há cerca de um mês, era o Estado do 
Acre surpreendido pela avalancha das 
águas, deixando cidades inteiras, como 
Sena Madureira, totalmente inundadas 
e com graves prejuízos para tantos 
quantos trabalham e labutam naquele 
longínquo Estado da Federação. Há pou
cos dias, vimos nos jornais, daqui do 
Sul e, especialmente, naqueles editados 
em Belém, que a Zona do Marajá, no 
Estado do Pará, também era surpreen
dida com essas constantes enchentes, 
pondo em jogo a criação de gado que 
é a principal riqueza daquela região. 
Agora, é o Estado do Amazonas, com os 
Prefeitos do interior, as Associações Ru
rais, os Sindica tos RuraiS, as classes pro
dutoras que nos dirigem correspondên
cia, trazendo suas apreensões com rela
ção à enchente que se aproxima de ma
neira catastrófica. 

É inegável, Sr. Presidente, que o Go
verno do Presidente Ernesto Geisel, con
tinuando a obra dos seus antecessores, 
vem dando à Região Amazónica um tra
tamento todo especial. Ordens são saídas 
a jato dos gabinetes ministeriais, mas, 
b:~felizmente, quando chegam ao segundo 
escalão é uma lástima, Sr. Presidente. 
É uma lástima porque, ao invés de te
rem prosseguimento, de serem cumpri
das as determinações ministeriais, elas 
são, muitas vezes, engavetadas. 

É o juticultor que, neste instante, está 
apreensivo, porque vê a sua produção de 
juta quase totalmente perdida. Quanto 
aos níveis das águas no Estado do Ama
zonas, a diferença, em termos de dias, 
é de trinta e quatro, considerando a en
chente do ano passado. E a Região do 
Bai:xio Amazonas, a ZOna que responde 
por 80% da produção de fibra de juta 
em nosso Estado é a mais atingida, De
sejo dirigir-me desta tribuna ao Sr. Mi
nistro do Interior, Rangel Reis, no sen
tido de que determine providências a tra
vés do GEACAP - Grupo Especial para 
Assuntos de Calamidades Públicas - no 
sentido de prevenir, enquanto é cedo, 
paro. que o nosso Estado não assista, 
mais uma vez, a uma catástrofe na pro
dução de juta. 
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Há seis anos, Sr. Presidente, que vimos 
importando juta do Paquistão para aten
der às necessidades do. parque têxtil na
cional, porque não temos tido condições 
de produzir a quantidade necessária para 
o consumo interno. Vale dizer, Isso re
presenta uma evasão de divisas na or
dem aproximadamente de 14 milhões de 
dólares. É preciso, Sr. Presidente, que o 
nosso Banco do Brasil, o principal esta
belecimento que atende ao financiamen
to da jutlcultura amazónica, reveja os 
seus absurdos regulamentos, porque um 
produtor que se atrasou, por exemplo, 
no ano pasado, atraso que independeu 
de sua vontade, fica impedido de fazer 
novo financiamento porque o Banco do 
Brasil lhe fecha as portas. É preciso 
que, neste instante em que o Governo 
do Presidente Ge!sel, que está empenha
do na ocupação física do vazio amazó
nico, faça com que os seus auxiliares 
rezem pela mesma cartilha, porque não 
é possível a lnsenslbilldade de certos 
órgãos responsáveis pelo desenvolvimen
to da reglao, e que fiquem nesta pasma
ceira habitual. 

O Sr. Saldanha Derzi - V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. JOS:t ESTEVES - Ouço com 
muito prazer o nobre Senador Saldanha 
Derzl. 

O Sr. Saldanha Derzi - Nobre Sena
dor estou surpreso, no caso de uma 
fruStração de safra, com o Banco do 
Brasil negar novo financiamento. Pos
sivel!nente, Isso tem ocorrido em alguns 
municípios, por orientação pessoal do 
gerente da localidade, da agência do 
Banco do Brasil, porque o que é comum 
em Mato Grosso, em São Paulo, Paraná, 
quando há frustração de safra, é o Ban
co do Brasil dar nova oportunidade, no 
ano seguinte, parcelando por dois e três 
anos o pagamento daquela safra frus
trada. É o que tem acontecido na nossa 
região. É possível que em um ou outro 
município seja essa a orientação do ge
rente, mas não é a norma geral do Ban
co do Brasil. Nós temos conhecimento 
que em toda a frustração de safra, o 
Banco do Brasil dá socorro ao agricultor. 
Multo obrigado a V. Ex." 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Ouço o Se
nador Paulo Guerra, com muito prazer. 

O Sr. Paulo Guerra - Apenas para 
reforçar a declaração do eminente co
lega, Senador pelo Mato Grosso, Salda
nha Derzi. Anteontem, em .reunião de 
que tivemos a honra de participar, no 
Ministério da Fazenda, o Sr. Ministro 
da Fazenda e o Presidente do Banco do 
Brasil declararam à Comissão de Eco
nomia que, em face da frustração da 
safra do algodão e da mamona, no Nor
deste, por falta de preço e por falta de 
mercado, conseqüentemente, havia de
terminado acelerar e fomentar ainda 
mais a fundação de novas safras, na 
esperança de poder conciliar a crise de 
mercado com a esperança e a confiança 
dos agricultores nordestinos. É o depoi
mento que dou, porque essas declarações 
do Ministro S!monsen e também do Pre
sidente do Banco do Brasil foram feitas 
oficialmente, perante a Comissão de 
Economia do Senado da República. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Multo obri
gado pelo seu aparte, Ex." 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Com multo 
prazer. 

O Sr. Leite Chaves - Para confirmar 
a intervenção do Senador Saldanha Der
zi. Realmente o Banco do Brasil quase 
que tem essa obrigação. Pela Lei n.0 492, 
quando uma safra se frustra e ela é 
objeto de penhora agrícola, então o Ban
co prorroga o vínculo sobre a safra se
guinte. É invocar, neste caso, que o 
Banco tem quase a obrigação legal, por
que as leis que criaram posteriormente 
a cédula de crédito rural pignoratícia, 
não excluíram, não revogaram a Lei 
n.o 492 neste particular. De forma que 
a pretensão de V. Ex." é extremamente 
justa e creio que o Banco do Brasil não 
pode ser insensível, mais ainda agora 
quando, recentemente, aprovamos a de
signação de um Embaixador para Bang
ladesch, cuja única produção que pode 
nos dar é juta, enquanto no Amazonas 
temos condições para atender o nosso 
mercado, desde que haja o mínimo de 
ajuda para o nosso produtor. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Muito obri
gado a V. Ex." 

O Sr. Evandro Carreira - Permite 
V. Ex." um aparte? 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Com muito 
prazer, nobre Senador Evandro Carreira. 
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O Sr. Evandro Carreira - Nobre Se
nador José Esteves, quero associar-me 
ao apelo que V. Ex." está fazendo, mas 
gostaria de aduzir uma Idéia. 1!: preciso 
que, desde já, se tome uma nova orien
tação, assuma-se uma nova atitude com 
respeito à Amazônia, principalmente 
com relação àquelas áreas que estão 
dentro do talvegue e de suas proximi
dades. Desde menino ouço os apelos, as 
exortações, com relação às calamidades 
provocadas pela enchente do Amazonas 
e seus tributários. Isso decorre da falta 
de uma orientação correta, de uma po
sição justa, de uma política desenvolvl
mentlsta para a Amazônia. Até hoje, 
meu nobre colega, ainda não se enten
deu que só há um parâmetro na Ama. 
zônla, só há uma constante, uma ballsa: 
a água. A Amazônia não é um conti
nente lltosférlco; é um arquipélago con
tinental. Temos que desenvolver na 
Amazônia uma politica com sentido 
aquático, em que a água é uma cons
tante e uma presença absoluta. Nada 
pode ser feito na Amazônia que não se 
ponha em função da água. Ficaremos 
aqui ad perpetuam pedindo recursos se 
não orientarmos esta política para uma 
cultura aquática, uma civilização aquá
tica. Associo-me aduzlndo esta opinião, 
esta orientação aos órgãos governamen
tais, ao nosso ilustre Presidente da Re
pública que tão bem Intencionado está: 
que Sua Excelência oriente, procure fa
zer uma revisão na política desenvolvi
mentlsta da Amazônia, para uma cultu
ra aquática. Em 1953 a água atingiu o 
Hotel Amazonas e ainda os Andes não 
se aborreceram. No dia em que os Andes 
se aborrecerem mesmo a Amazônia será 
inundada. Estamos em Manaus apenas 
a 40 ou 50 metros acima do nível do 
mar e a mil milhas do Oceano Atlân
tico. Então toda cultura, todo o desen
volvimento que não tomar por parâme
tro a água, será sempre uma frustração. 
Associo-me aduzlndo esse ponto de vis
ta: que se faça uma política desenvol
vlmentlsta tomando a água como ·fator 
primacial. Senão ficaremos todo o tempo 
pedindo recursos para minorar as cala
midades que o rio provoca com as en
chentes. Multo obrigado. 

O Sr. Paulo Guerra- V. Ex." me per
mite um aparte? 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Com multo 
prazer. 

O Sr. Paulo Guerra - Acabo de ouvir 
o brilhante aparte do eminente repre-

sentante amazonense e apenas me per
mito fazer um reparo na orientação que 
S. Ex." pretende dar ao Governo: a po
lítica do Presidente Geisel e dos demais 
Presidentes da Revolução tem tido na 
Amazônia, como objet!Yo, o homem, e 
não a água. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Agradeço o 
aparte de V. Ex." 

O Sr. Evandro Carreira - Permita
me, como amazonense, responder: há 
uma ciência nova, a Ecologia. 

O Sr. Paulo Guerra - 1!: muito velha. 

O Sr. Evandro Carreira - Esta ciên
cia traça os parâmetros, a relação entre 
a natureza e o homem. Não é possível dis
sociar o homem do melo, nem o meio 
do homem. Esta ciência, Ecologia, é que 
dita normas. E há uma outra ainda mais 
moderna, a Biônlca, cujos ensinamentos 
são no sentido de haurir, na natureza, 
as leis que nortearão o nosso comporta
mento daqui para o futuro, senão esta 
nave especial chamada Terra, daqui a 
trinta, quarenta anos, será um deserto 
absoluto. 

O SR. JOSI!: ESTEVES - Obrigado a 
V. Ex." Senador Carreira. Mas desejo 
referir-me, primeiramente, ao aparte do 
nobre Senador Saldanha Derzi. 

Qüando abordei o assunto deixei bem 
claro que é Incontestável o interesse do 
Senhor Presidente da Re_pública e dos 
seus Ministros, com · relaçao aos proble
mas nacionais, de Norte a Sul. Infeliz
mente quando chegam essas recomenda
ções ao chamado digamos quarto 
escalão - e, nesse caso eu diria, aos 
gerentes ·locais de certas Agências do 
Banco do Brasil - elas não são aten
didas. 

De modo que talvez a falta de sensi
bilidade desses gerentes que em deter
minada cidade do Interior do meu 
Est111do, se transformam em verdadeiros 
caciques - prejudica os agricultores. 

o jutlcultor que atrasou o financia
mento no ano passado não consegue, ab
solutamente novo financiamento. O re
sultado é que, dia a dia, como já tive 
oportunidade de advertir desta tribuna, 
a produção de juta - que já foi sufi
ciente para abastecer o parque têxtil 
nacional e ainda sobravam cerca de 35 
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mil toneladas para se exportar - está 
diminuindo. · · . 

Hoje o que vemos? Estamos fadados, 
em 1975 a Importar cerca de 32 mil to
neladas, exata e,exclus!vamente por fal
ta de recursos, porque o nosso jut!cultor 
só deixa de pagar ao Banco quando 
realmente, há frustração da safra. ' 

O Sr. Saldanha Derzi - Permite V. 
Ex.a um aparte? · 

. O SR. JOSi ESTEVES - Ouço com 
muito prazer o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Saldanha Derzi - Nobre Sena
dor, V. Ex.a pôs nos justos termos, real
mente, o que acontece com determina
dos gerentes de agências bancárias do 
ll!terior e admito que V. Ex.a tenha ra
zao quando d!z que se tornam verdadei
r<>s caciques. Eles não seguem as instru
ções - ou por falta de patriotismo, de 
es:.udtl, ou por falta de capacidade de 
trabalho - do Banco do Brasil que real
mente, é um órgão que tem assistido 
todos os produtores rurais brasileiros. 
Por muitos anos, no Brasil, o Banco do 
Brasil foi o verdadeiro Ministério da 
Agricultura, assistiu ao homem do cam
po, ao homem da zona rural. Digo ainda 
mais a V. Ex.a: na nossa região .não só 
nas frustrações de safr.a em que o Ban
co do Brasil teve de ir em socorro do 
agricultor; mas na falta de comerclal!
zagão e nas dificuldades dessa comercia
lização, o Banco do Brasil tem prorroga
do o vencimento dos compromissos dos 
agricultores, dos homens da zona rural e 
tem lhes dado novo financiamento para 
que possam continuar produzindo para 
a grandeza e o progresso do Brasil. En
tão, não só na frustração da safra mas 
quando há dificuldades na sua cÓrner· 
ciallzação - repito - o Banco do Brasil 
tem prorrogado esses vencimentos, dado 
novos financiamentos, novos emprést!· 
mos, para que continuem a fazer a sua 
cultura. Acho que V. Ex.a deve levar ime· 
dlatamente ao conhecimento dos d!reto· 
res e do Presidente do Banco do Brasil, 
esses fatos para que tomem as mais 
enérgicas providências, para que essa ln· 
justiça não se faça sentir no Estado de 
V. Ex.a 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Senador Sal· 
danha Derz!, o aparte de V. Ex." velo 
robustecer o meu discurso. Desejo repe· 
tir mais uma vez que, estou certo, não é 
a orientação aqui da direção ger.al. Vou 
dar um exemplo, não com relação à juta, 

mas um exemplo recente: nós somos -
como o Estado do Pará - produtores do 
óleo es~encial do pau-rosa, cujo consumo 
maior e no exterior, onde é considerado 
um dos maiores fixadores de perfumes. · 

Há cerca de oito meses, o óleo essen
ci~l de pau-rosa .alcançou o preço de 13 
dolares - libra/peso. Velhas usinas que 
estavam paradas voltaram a funcionar 
e, de repente, os estoques aumentaram 
de maneira surpreendente. Com Isso veio 
.a natural especulação, deixando os usi
nelros de pau-rosa com cerca de dois 
mil tambores do produto espalhados pe
las usinas do Estado do Pará e do Es
tado do Amazonas. 

Estive com o Sr. Ministro Mário Hen
rique Slmonsen, pedindo sua atenção no 
sentido de que fossem determinadas pro
vidências a·o Banco do Brasil, para que 
o Banco efetuasse operações de penhor 
mercantil. O Sr. Ministro da Fazenda 
Imediatamente determinou providências 
ao Banco do Brasil - e neste instante 
quero fazer ustlça ao Presidente Calmon 
d~ Sá e ao DirE'tor da Região, Sr. An
tonio Taveira, que tomaram as necessá
rias providências - mas, quando chega
ram as Instruções à zona produtora de 
pau-rosa, as exigências por parte dos 
gerentes foram tais que os produtores 
preferiram entregar o pau-rosa por pou
co mais de nada, a terem que se sujeitar 
a tantas exigências incabíveis. Ficaram 
nessa troca, nesse vaivém de ·corres
pondência e .acabaram quase com os es
toques de pau-rosa por preço inferior a 
sete dólares. 

Vale ressaltar, Senador Saldanha Der
z!, que não é realmente a direçãó do 
Banco do Brasil a responsável por este 
estado de coisas. Os responsáveis são os 
seus delegados, em determinadas agên
cias. No nosso Estado, o Amazonas, mui
to carente de crédito, que dispõe apenas 
de uma agência na Capital e quatro no 
interior, V. Ex.a há de convir que, na 
etapa desenvolvimentista em que o go
verno do Presidente Ernesto Geisel está 
empenhado, .a presença do Banco do 
Brasil é quase deficiente. Dai por que 
pedimos, desta tribuna, providências ao 
Dlretor da Carteira, Sr. Antônio Tavei
ra, no sentido de determinar medidas 
a es.sas agências, para que se evite maior 
prejuízo com a frustração da safra de 
juta, que está no seu ápice. 
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O Sr. Saldanha Derzi - Permite V. 
Ex." um aparte? 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Pois não. 

O Sr. Saldanha Derzi - Também ai 
vai o Banco do Bras!l em socorro às pe
quenas cidades do interior. Está em seu 
programa criar, este ano, mais de cento 
e trinta novas agências em todo o Inte
rior do Brasil, das quais várias estão 
destinadas a grande número de municí
pios do seu Estado. J!J o Banco do Brasil, 
realmente, assistindo o homem da zona 
rural. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Há mais de 
sete anos, Senador Saldanha Derzi, que 
luto pela criação de mais sete agências. 
Felizmente, nos últimos dias de dezem
bro fomos informados pelo Banco do 
Brasil de que seriam instaladas as agên
cias das cidades de. Manacapuru e Ma
nicoré, que estão em plena fase de adap
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhã.es Pinto) 
(Fa.2:endo soar a campainha.) - Comu
nico a V. Ex.11 que o seu tempo está ter
minado. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Concluirei, 
Sr. Presidente. 

Também temos a promessa da insta
lação, dentro de breves dias, das agên
cias de Maués, Borba, Coar! e Fonte Boa, 
no Estado do Amazonas. 

Aqui fica o meu apelo ao Diretor da 
1." região do Banco do Brasil, no sentido 
de que determine providências Imediatas 
para que se evite a frustração da safra 
de juta, tão necessária à indústria têxtil 
nacional e à nossa balança de pagamen
tos. 

Multo obrigado. (Muito bem!) 

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, desejo apenas 
dizer duas palavras de justificação de 
projeto que acabo de encaminhar à 
Mesa. 

Trata-se de proteção a documentos de 
importâncta histórica, existentes nos 
autos dos processos. 

A preservação de nossos documentos 
históricos deve merecer a atenção dos 
legisladores. 

A própria Constituição estabele que 

"As obras, monumentos e documen
tos de valor histórico e artístico, bem 
como os monumentos nacionais, as 
paisagens, e os locais dotados de 
participação de particular beleza fi
cam sob a proteção do poder pú
blico." 

Em outro tópico: 

"O amparo à cultura é dever do Es
tado. 

Parágrafo único - Ficam sob pro
teção especial do Poder Público, os 
documentos, as obras, os locais de 
valor histórico e artistlco, os mo
numentos e as pals:agens naturais 
notáveis, bem como as jazidas ar
queológicas." 

Esse dispositivo constitucional requer 
uma complementação em lei ordinária. 
É a lição de Pontes de Miranda, · que 
acompanha a justificação do projeto. 
Nesse sentido, com base em sugestão que 
nos foi encaminhada pelo historiador, 
Professor Waldomlro Benedito de Abreu, 
propomos que, quando se trate de in
cineração de processos judiciais que 
possam conter documentos de valor his
tórico, o juiz nomeará uma comissão, 
Integrada por representantes de enti
dades culturais locais, para opinar sobre 
a conveniência da preservação desses 
documentos. 

Trata-se, assim, de uma contribuição 
à defesa do património histórico nacio
nal. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pre
sidente. (Muito bem!) 

Comparecem mais os Srs. sen111dores: 

José Gulomard - Agenor Maria. 
- Jessé Freire - Domício Gondlm 
- Ruy Carneiro - Arnon de Mello 
- Heitor Dias - Nelson Carneiro -
Orestes Quércia - Mendes Canale -
Accloly Filho - Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, comunicação que será 
lida pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. 
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li: lida a seguinte 

COMUNICAÇAO 

Brasilla, 4 de abril de 1975 

A Sua Excelência o Senhor 
Senador Magalhães Pinto 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente: 

Na forma regimental, tenho a honra 
de indicar a Vossa Excelência o nome 
do Senhor Deputado Cleverson Teixeira 
para integrar, em substituição ao se
nhor_ Deputado Minoro Miyamoto, a co
missao Mista destinada a apreciar as 
p~opostas de emenda à Constituição 
numeras 4 e 5/75. 

Aproveito a oportunidade para reiterar 
a Vossa Excelência os protestos de alta 
estima e consideração. - José Bonifácio 
Líder da ARENA. ' 

O SR: PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sera feita a substituição solicitada. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 34, de 1975, de au
toria do Senhor Senador Nelson Car
neiro, solicitando o desarquivamento 
do Projeto de Lei do Senado n.0 11, 
de 1973, de sua autoria, que acres
centa parágrafo único ao art. 222 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.o 5.452, 
de 1.0 de maio de 1943. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria continuará sua tramitação 
normal. 

Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 97, de 1975, de auto
ria do Senhor Senador Danton Jo
bim, solicitando a transcrição nos 
Anais do Senado, do Editorial do 
Jornal do Brasil, de 13 de março de 

1975, so~ o titulo "Etapa Cumprida". 
Em votaçao o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será feita a transcrição solicitada. 

Editorial do Jornal do Brasil, edição de 13 
de março de 1975, sob o tftulo "Etapa 
Cumprida", que se publica nos termos do 
Requerimento n.0 97/75, de autoria do 
Sr. Senador Danton Joblm. 

ETAPA CUMPRIDA 

O Governo Chagas Freitas chega ao 
seu término com um significativo inven
tário de realizações. Ao longo de quatro 
anos, sem alardes, na continuidade do 
trabalho coletivo que não visa a incen
sar a imagem pública do governante a 
fim de render-lhe dividendos politicas, 
a Cidade e o Estado cumpriram etapas 
que lhes permitem a oferta de valiosos 
subsídios à fusão Guanabara-Estado do 
do Rio de Janeiro. 

A contribuição do Estado da Guana
bara à nova Unidade federativa, que 
agora surge, será conseqüência da com
plementação de esforços administrativos 
que convergiu para o Governo Chagas 
Freitas e â qual este soube imprimir sen
tido de terminalldade. Da mesma forma, 
estímulos que, nas administrações ante
riores, não chegaram a ser plenamente 
despertados, tiveram, na administração 
que se despede, tratamento prioritário. 
Referimo-nos, como é natural, à obra de 
reativação económica. 

Desde sua inauguração, o último Go
verno da Guanabara antes da fusão pri
mou por uma diretriz de pensamento e 
desempenho da qual não se afastou, sal
vo para introduzir reajustes requeridos 
pelo acompanhamento dos resultados das 
diversas politicas e programas em que 
esteve empenhado. o Governo se defi
niu e se manteve até o fim, fiel a essa 
opção, a qual, em termos de filosofia 
administrativa, consistiu principalmente 
em repor a terra carioca nos primeiros 
lugares do desenvolvimento brasileiro, 
medido pelos Estados mais prósperos. 

A preocupação de revitalizar economi
camente o Estado figurou assim entre a 
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primeira das prioridades básicas, em 
vista dos sinais Indicativos de uma perda 
de substância que se fazia sentir e jus
tificava apreensões. O passo Inicial na 
realização dessa política traduziu-se no 
sanea!,Ilento financeiro, entregue à orl
entaçao do Sr. Octávio Gouvêa de Bu
lhões. Os orçamentos passaram a ter 
formulaçã-o e aplicação rigorosas. As 
obras públicas obedeceram ao critério 
das dispon!,IJll!dades de recursos, e para 
sua execuçao obedeceu-se a um rigoroso 
organograma. O Estado saldou dívlda8 
fez-se credor da confiança de agentes 
financelr·os e empresários conteve os 
desperdícios e preparou-se para at!var os 
setores produtivos, num esforço de am
plitude comunitária. Os mesmos méto
dos de ação tranqü!la e eficaz já testa
dos no cenário nacional. 

Ao ceder parte de sua receita sob a 
forma de estímulos fiscais, o Estado tor
nou-se agente do crescimento econôm!
c~. Empresas foram convocadas à expan
sao. Investimentos contaram com as con
dições Indispensáveis à sua fixação. Não 
somente uma Infra-estrutura Industrial 
plantou-se na Baixada de Jacarepaguá 
e em Santa Cruz, sem mencionar outros 
distritos reservados à Indústria, como 
também o parque gerador de riquezas, 
já existente, encontl"ou meios favoráveis 
à sua ampliação. 

O crescimento industrial do Estado, 
refletido em números que acompanham 
o processo de acumulação de riquezas do 
País, é hoje uma realidade. A Guanaba
ra reforçou, nesses últimos anos, sua vo
cação econôm!ca, credenciando-se como 
área de produção, paralelamente ao bom 
desempenho de sua economia terciária: 
comércio e serviços. o renascimento do 
Estado como ente econômlco há de ter 
contribuído para dar viabilidade ao pro
jeto federal da fusão dos territórios ca
rioca e fluminense. E, certamente, abre 
caminho a projetas federais de longa 
maturação previstos para esta região es
tratégica, como forma de reafirmar o 
pólo económico que é a justificativa 
maior da fusão. 

O Estado enriqueceu-se ao alcançar a 
revitalização que imprimiu permanência 
a suas atividades produtivas. Este é o 
subsídio com que Inaugura agora outra 
etapa de sua vida, como parte da nova 
unidade no mapa federativo brasileiro. 
A prioridade econôm!co-financelra do 
Governo Chagas Freitas há que se cre
ditar, portanto, a existência de condições 

propícias pelas quais será possivel en
carar o futuro com redobrado ot!mlsmo. 

O Rio continua a ser um ponto prin
cipal de referência. Sob os aspectos 
turístico e cultural, sua atração é re
sultado e, ao mesmo tempo, fruto de um 
inquieto metabolismo sempre a pedir 
serviços e obras. Os últimos quatro anos 
testemunharam a conclusão de obras 
ambiciosas, que por isso transcendem o 
espaço de uma administração - como 
sejam a Adutora do Guandu e o Elevado 
Paulo de Frontln - e de pequenas gran
des obras. A fisionomia da Cidade foi 
tocada de modo a recuperar, em lugares 
decadentes, a amenidade dos traços. Pro
jetas viários e de saneamento, concluídos 
e em andamento, mostraram o gover
nante atento às exigências do organismo 
urbano em expansão continua. 

Despede-se um Governo. Fica a certe
za de uma contribuição que tudo fez por 
merecer as expectativas geradas. A soma 
desses quatr<> anos põe o Governo Chagas 
Freitas no mesmo plano do empresário 
bem sucedido e do politico dinâmico que 
já lhe compunham a Imagem junto ao 
público. Em ambiente de paz e austeri
dade, o Sr. Chagas Freitas - que acaba 
de ter sua gestão aprovada unanime
mente pelo Tribunal de C·ontas - dei
xará, dentro de dois dias, o Palácio Gua
nabara. 

Conviveram bem o administrador e o 
político. As relações com o Governo fe
deral pautaram-se pela harmonia e co
laboração. Embora do MDB, o Gover
nador soube manter, graças a um co
mando polític·o firme e esclarecido, o 
saudável intercâmbio entre o Estado e 
o Governo da Uniã-o. Não obstante, a 
Oposição ampliou seu nlvel de popula
ridade, como ficou demonstrado nas 
eleições de novembro, sem necessidade, 
por parte do Governo local, de apelos à 
demagogia. 

O Governo Chagas Freitas correspon
deu à confiança de quantos aplaudiram 
sua esc<>lha em 1970, por lhe reconhece
rem, desde a primeira hora, e durante 
todo o Governo, condições ao desempe
nho de um Governo honesto, criterioso, 
austero e sensível, baseado em trabalho 
de equipe e c·om visão ampla dos inte
resses comunitários. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 137, de 1975, do Sr. 
Senador Lour!val Baptista, sollc!-
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tando o desarqulvamento do Projeto 
de Resolução n.0 70, de 1974, .. que sus
pende a execução do art. 192, ca.put, 
da Constituição do Estado do Rio 
Grande do Sul, na redação da Emen
da Constitucional n.O 2, de 30 de 
junho de 1972, e das expressões "so
frer acidente ou", constantes do pa
rágrafo único do referido art. 192. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria continuará sua tramitação 
normal. 

Item 4 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lel da Câmara n.0 4, de 1971 
(n.0 2.623-B/65, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a situação dos em
pregados balconistas que percebem 
comissão, tendo 
PARECERES, sob n.os 792 e 793, de 

1973, das Comissões 
- de Legislação Social, favorável, 

nos termos d·o Substitutivo que 
oferece, com voto em separado do 
Sr. Senador Wilson Campos; e 

- de Constituição e J'ustiça, pela 
c·onstltucl·onalldade e jurldlcldade 
do Projeto e do Substitutivo da 
Comissão de Legislação Social. 

A matéria constou da Ordem do Dia da 
Sessão de 6 de março do corrente ano, 
tendo sua discussão adiada, a requeri
mento do nobre Sr. Senador VIrgílio Tá
vora, para a presente Sessão. 

Em discussão o projeto e o substitutivo. 
(Pausa.) 

Não havendo quem sobre os mesmos 
queira pronunciar-se, encerro a dis
cussão. 

Em votação o substitutivo, que tem 
preferência. regimental. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o nobre Senador Ruy 
Santos, para encaminhar a votação. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
o nobre Deputado Herbert Levy apresen
tou, na Câmara, projeto de lei dando · 
amparo especial, na Legislação Traba
lhista, aos balconistas. 

Chegando esse projeto ao Senado e 
Indo à Comissão de Legislação Social, 
o relator, nobre Senador Franco Montoro, 
pediu a opinião da Confederação Nacio
nal do Comércio e da Confederação Na
cional dos Trabalhadores no Comércio. 
Esta ·opinou favoravelmente à proposição. 
A Ccnfederaçã>o Nacional do Comércio, 
de empregadores, entretanto, opinou con
tra a sua aprovação, alegando que os 
balconistas já recebem o repouso sema
nal remunerado. 

Ainda quanto a outro ponto, Sr. Presi
dente, que é destacado, Inclusive, no 
parecer do nobre Senador Wilson Gon
çalves, na Comissão de Constituição e 
JusUça, quando esse órgão técnico exa
minou o substitutivo! da Comilssão de 
Legislação S~clal, é que, embora a maté
ria seja constitucional e jurídica, lhe 
parece uma exigência absurda, qual 
aquela de a comissão a·o vendedor ser 
paga até o décimo dia do mês seguinte, 
mesmo quando se trate de mercadoria 
vendida a prazo. 

Ora, realmente é um absurdo para o 
empregador, que pode ser que receba ou 
não a mercadoria vendida a prazo, pagar 
a comissão !mediatamente, com a simples 
venda. 

Sr. Presidente, reconheço que, na ver
dade, os balconistas precisam melhor 
amparo. Certa feita, estando numa casa 
de negócios em Copacabana, uma moça, 
uma balconista me falou da situação 
dela, cm ficar de pé quase todo o dia, 
ali, para a venda. E, a legislação -
p:uece - já obriga um descanso Inter
mediário, e mesmo cadeiras em que essas 
vendedoras possam descansar um pouco. 

Sr. Presidente, o que se dá é que a pro
teção a.o trabalho muitas vezes não é 
seguida pelos próprios interessados em 
se protegerem. No Interesse da venda 
maior, o balconista não pára, por que, 
quanto mais vender, quanto mais encher 
aquela papeletazinha para a sua comis
são, mais ele ganha. 

Assim sendo, Sr. Presidente, apesar do 
louvável propósito do Senador Franco 
Montoro, que é um entendido na maté-
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ria, em melhorar as condições do pro
jeto do Deputado Herbert Levy, por vá
rios motivos a Maioria não pode dar 
aprovação ao projeto e ao substitutivo. 
(Muito bem!) 

O SR. FRANCO MONTORO - Peço a 
palavra, Sr. Presidente, para encaminhar 
a votaçã·o. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Franco Montara, para encaminhar a vo
tação. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, este projeto, de !n!ciat!va na 
Câmara dos Deputados, do Deputado 
Herbert Levy, foi apreciado pelas Co
missões de Constituição e Justiça e de 
Legislação Social do Senado. O parecer 
de ambas é favorável ao projeto, na 
forma do substitutivo que apresentamos, 
atendendo a sugestões de interessados e 
órgãos que foram consultados. 

Nesta matéria, como em outras, há 
realmente um conflito de interesses. Os 
órgãos pat11ona!s opinaram contra o pro
jeto. As Federações dos Empregados no 
Comércio opinaram, todas elas, a favor 
do projeto, com fundadas razões. 

Trata-se de uma série de disposições 
visando à proteçãoo do empregado balco
nista que recebe por comissão. 

Há multas normas imprecisas. Multi
plicam-se as ações em que a Justiça é 
que deve decidir, em cada caso, o critério 
a ser aplicado. O ônus dessa ação repre
senta sacrifício pesado para a classe 
comerciária. 

A única razã-o objetiva, das apresenta
das pela Liderança da Maioria, refere-se 
ao art. 9.0 do substitutivo, onde se diz: 

"As c·omissões a que o empregado 
balconista fizer jus devem ser pagas 
até o 1o.o dia útil do mês subseqüen
te ao da real!zação das vendas, qual
quer que seja o prazo da liquidação 
destas." 

O nobre Líder achou absurda a medida. 
Não nos parece que assim seja. A comis
são é multo pequena e a entrada é sem
pre maior do que a comissão percebida 
pelo balconista. Se houvesse dúvida, 
poder-se-la apresentar uma emenda am
pliando essa garantia. 

De qualquer forma, o projeto nos pare
ce de absoluta justiça social. Representa 

uma reivindicação da comunidade co
merciária. Foi apresentado, na. Câmara 
dos Deputados, por um Deputado do 
Governo, o Sr. Herbert Levy, e apoiado 
p-or todas as Comissões em que tramitou. 

O MDB vota.rá favoravelmente ao 
substitutivo, respeitando, assim, a delibe
arção de ambas as Comissões desta Casa 
e as da Câmara dos Deputados. (Muito 
!!em!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em votaçã·o o substitutivo que tem 
preferência regimental. 

Os Srs. Senadores que o aprovam per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

É o seguinte o substitutivo rejei
tado: 

EMENDA SUBSTITUTIVA (CLS) 

Dispõe sobre a situação dos empre
gados balconistas que percebem 
comissão. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - As atividades dos emprega
dos balconistas cuja remuneração seja 
constituída de parte fixa e parte variável 
(comissão ou percentagem) ou, somente, 
de comissões serão reguladas pelos pre
ceitos desta Lei, sem prejuízo das normas 
estabelecidas na Consolldaçã,.o das Leis 
do.Trabalho- Decreto-Lei n.0 5.452, de 
1.0 de maio de 1943 - no que lhes for 
aplicável. 

Art. 2.0 - Aplica-se aos empregados 
balconistas, cuja remuneraçã,.o seja cons
tituída total ou parcialmente por comis
sões, o disposto nos arts. 1.0 , 6.0 , 8.0 e 
14 dà. Lei n.0 605, de 5 de janeiro de 1949. 

§ 1.o -A remuneração do repouso 
semanal e a de dia feriado corresponderá 
ao equivalente à soma das comissões 
auferidas durante a semana, dividida 
pelos dias de efetivo serviço na mesma 
semana. 

§ 2.0 - Se o salário convencionado for 
constituído de parte fixa e parte variável, 
apurar-se-á o valor da remuneraçã,.o do 
repouso apenas sobre a parte variável, 
na forma do parágrafo anterior. 

§ 3.0 - Para o cálculo dos descontos 
por falta injustificada ao serviço, tomar
se-á por b::tSe somente 1/30 da parte 
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fixa da remuneração mensal, vedado 
qualquer desconto. sobre as comissões 
auferidas em outros dias. ·· 

§ 4.0 - As empresas que mantiverem 
empregados comlsslonlstas, nos termos 
desta lei, cujos salârios sejam pagos 
mensalmente, poderão optar pelo câlculo 
mensal da remuneração do repouso, des
de que haja aquiescência do empregado, 
na base de 1/25 do total das comissões 
auf·eridas durante o mês. 

Art. 3.0 - É assegurado a todos os 
empregados balconistas, a partir da data 
em que esta lei entrar em vigor, uma 
remuneração mensal fixa de valor não 
inferior ao do salârio mínimo mensal 
vigente na respectiva região, Indepen
dentemente da comissão estipulada. 

Art. 4.0 - Para o câlculo da remune
ração do serviço extraordlnârio do bal
conista, quando no desempenho dessa 
função, adotar-se-â o seguinte critério: 

a) af,erlção do salârio-hora normal, 
mediante divisão por 240 do quantum 
mensal da parte fixa de sua remune
ração; se não estiver percebendo re
muneração fixa ou se esta for Infe
rior ao salário mínimo mensal da 
região, tomar-se-â por dividendo o 
valor desse salário mínimo. Ao quo
ciente acrescentar-se-á o adicional 
de 25% (vinte e cinco por cento), 
para a formação do salârio-hora 
extraordinário; 

b) a remuneração das heras de tra
balho extraordlnârlo, com base no 
câlculo acima, serâ proporcional· ao 
número de horas extras, sem pre
juízo da percepção das comissões a 
que fizer jus o balconista pelas ven
das efetuadas no período de serviço 
extraordinârlo. 

Parágrafo único - A jornada dos bal
conistas será de 44 (quarenta e quatro) 
horas de trabalho. 

Art. 5.0 - A remuneração dos dias de 
ausência ao trobalho por motivo de doen
ça (art. 25 da Lei n.0 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previ
dência Social) serâ feita com base na 
média das comissões percebidas nos 12 
(doze) meses Imediatamente anteriores 
ao da ausência: à média diâria assim 
obtida adiclonar-se-â o quantum corres
podente à diária da parte fixa do salá
rio referente ao mês anterior ao da au
sência. 

Art. 6.0 -O § 3.0 do art. 140 da Con
solidação das Leis do Trabalho passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"§ 3.0 - Quando o salário for pago 
por Viagem, comissão, percentagem 
ou gratificação tomar-se-â por base 
a média mensal percebida nos doze 
meses e a parte fixa da remunera
ção do mês anterior ao das férias, se 
houver." 

Art. 'Z.o - O § 4.0 do art. 478 da Con
solidação das Leis do Trabalho passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"§ 4.0 - Para os empregados que 
trabalhem em comissão ou que te
nham direito a percentagens, a ln
denlzação serâ calculada pela média 
das comissões e percentagens perce
bidas nos últimos doze meses de ser
viço, somada à maior parte fixa da 
remuneração, se houver." 

Art. s.o- o § 3.0 do art. 487 da Con
solidação das Leis do Trabalho passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"§ 3.0 - Em se tratando de salário 
pago na base de tarefa, percenta
gem ou comissão, o câlculo para os 
efeitos dos parágrafos anteriores se
rá feito de acordo com a, média per
cebida nos últimos doze meses de 
serviço, somada à maior parte fixa 
da remuneração, se houver." 

Art. s.o - As comissões a que o em
pregado balconista fizer jus devem ser 
pagas até 1.0.0 dia útil do mês subseqüen
te ao da realização das vendas, qualquer 
que seja o prazo de liquidação destas. 

Art. 10 - A execução, dentro da jor
nada normal, de outros serviços que não 
a venda de mercadorias, desde que ad
mitida pelo balconista, serâ paga na for
ma do art. 4.0 , com exclusão do adicio
nal ali previsto. 

Art. 11 - Esta lei entrarâ em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições 
em contrârlo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pilllto) 
- Rejeitado o substitutivo, passa-se à 
votação do projeto; 

Os Srs. Senadores que o aprovam per
maneçam sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
• 
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A matéria. vai ao Arquivo, feita a devi
da comunicação à Câmara dos Depu
tados. 

:lll o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 4, de 1971 

Dispõe sobre a situação dos em
prerados balconistas que percebem 
comissão. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - As ativldades dos emprega
dos balconistas cuja remuneração seja 
constituída de parte fixa e parte variá
vel <comissão ou percentagem) ou, so
mente, de comissões, serão reguladas pe
los preceitos desta lei, sem prejuizo das 
normas · estabelecidas na Consolidação 
das Leis do Trabalho - Decreto-Lei 
n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943 - no 
que lhes for aplicável. 

Art. 2.0 - Aplica-se aos empregados 
balconistas, cuja remuneração seja cons
tituída total ou parcialmente por co
missões, o disposto nos arts. 1.o, 6.o, 8.o e 
14 da Lei n.0 605, de 5 de janeiro de 1949, 
bem como nos arts. 1.0 , 5.0 a 9.0 e 11 a 16 
do Regulamento a que se refere o Decre
to n.0 27.048, de 12 de agosto de 1949. 

§ 1.0 - A remuneração do repouso se
manal e a de dia feriado corresponderá 
ao equivalente à soma das comissões au
feridas durante a semana, dividida pelos 
dias de efetlvo serviço na mesma se
mana. 

§ z.o - Se o salário convencionado for 
constituído de parte fixa e parte variável 
apurar-se-á o valor da remuneração do 
repouso apenas sobre a parte variável, na 
for.ma do parágrafo anterior. 

§ 3.0 - Para o cálculo dos descontos 
por falta Injustificada ao serviço, tomar
se-á por base somente 1/30 da parte fixa 
da remuneração mensal. 

Art. 3.o - Nenhum balconista será 
admitido ao empre~. a partir da pre
sente lei, sem que lhe fique assegurada 
uma remuneração fixa de valor não In
ferior ao do salário minlmo mensal vi
gente da respectiva região ou sub-reg!ão, 
Independentemente da comissão estipu
lada. 

Art. 4.0 - Para o cálculo da remune
ração do serviço extraordinário do bal-

conl!!,ta, quando no desempenho dessa 
funçao, adotar-se-á o seguinte critério: 

a) aferição do salário-hora normal 
mediante divisão por 240 o quantum 
mensal da parte fixa de sua remu
neração; se não estiver percebendo 
remuneração fixa ou se esta for In
ferior ao salário minlmo mensal da 
região, tomar-se-á por dividendo o 
valor desse salário min!mo. 

Ao quociente acrescentar-se-á o 
adicional de 25% (vinte e cinco por 
cento), para. a formação do salário
hora extraordinário; 

b) a remuneração das horas de tra
balho extraordinário, com base no 
cálculo acima, será proporcional ao 
número de horas extras. sem prejui
zo da percepção das comissões a que 
fizer jus o balconista pelas vendas 
efetuadas no periodo de serviço ex
traordinário. 

Art. 5.0 -A remuneração dos dias de 
ausência ao trabalho por motivo de 
doença (art. 25 da Lei n.0 3.807, de 26 
de agosto de 1960 - Lei Orgânica da 
Previdência Social) será feita com base 
na média das comissões percebidas nos 
12 (doze) meses Imediatamente anterio
res ao da ausência; à média diária as
sim obtida adlclonar-se-á o quantum 
correspcndente à diária da parte fixa 
do ,salário referente ao mês anterior ao 
da ausência. 

Art. &.o - Para o ·cálculo do periodo de 
férias do balconista, tomar-se-á a parte 
fixa da remuneração percebida no mês 
anterior ao das férias e a média das co
missões percebidas nos últimos 12 (doze) 
meses anteriores àquele em que tiver 
Inicio o gozo das férias. Com a.soma dos 
valores referidos ter-se-á o salário mé
dio mensal que servirá de base ao cál
culo da remuneração a ser paga no pe
riodo de férias. 

Art. '7.0 - Para o empregado balco
nista a !ndenlzação prevista no art. 478 
da Consolidação das Leis do Trabalho 
será calculada pela média das comissões 
percebidas nos últimos 12 (doze) meses 
de serviço somada à maior parte fixa 
da remuneração. 

Art. 8.0 - O cálculo do aviso prévio, 
para as hipóteses dos §§ 1,0 e 2.0 , será 
feito de acordo com a média das comis
sões percebidas nos últimos 12 (doze) 
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meses de serviço somada à maior parte 
fixa da remuneração. · · .. 

Art. 9.0 
- As comissões a que o empre

gado balconista fizer jus devem ser pa
gas até o 10.0 dia útil do mês subseqüen
te ao da realização das venc!_as, qualquer 
que seja o prazo de liquldaçao destas. 

Art. 10 - A execução de outros servi
ços que não a venda de mercadorias, des
de que admitida pelo balconista, será 
paga à base-hora calculada: 

a) soma-se a parte fixa mensal de 
seu salário, se houver, com a média 
das comissões percebidas nos últimos 
12 (doze) meses anteriores ao servi
ço extraordinário; da divisão dessa 
soma por 240, obtém-se a remunera
ção do salário-hora normal; 
b) o valor do salário-hora assim 
obtido será acrescido de pelo menos 
25 (vinte e cinco por cento). 

Art. 11- Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 

Há oradores Inscritos para esta opor
tunidade. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Virgílio Távora. 

O SR. VmGW:O TAVORA- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, c·cntinuamos ho
je a nossa apreciação sobre as variantes 
do desenvolvimento económico, e abor
daremos uma das suas condicionantes, 
ao mesmo tempo uma limitante, que é o 
setor externo de Importância inequívoca 
dentre do modelo de eco·nomla extrover
tida, qual aquele que o Brasil ora adota. 

Dividiremos o pronunciamento em 
duas partes. Na primeira, cuidaremos do 
desempenho do setor de 1964 a 1973 e 
após o ano de 1974. Na segunda discuti
remos o tema, hoje multo atual, da nos
sa política de endividamento externo. 

Consoante assinalamos, Srs. Senadores, 
o qülnqüênio anterior à eclosão da cri
se de outubro de 1973, a do petróleo, foi 
bastante favorável ao desempenho da 

. economia mundial, oportunidade multo 
bem aproveitada pelo Brasil, que pôde 
expandir suas exportaçõe~ em taxas bem 
mais altas do que o resto do mundo. As
sim - dados fornecidos pelo Banco Cen
tral do Brasil - se tcmarmos como índi
ce 100 o valor para o ano de 1969, no fim 

do perlodo até 1973 teríamos, para o to
tal mundial, o . de 209,1 para as regiões 
desenvolvidas; o de 208 para as áreas 
menos desenvolvidas; 214 para a Améri
ca - menos Estados Unidos e Canadá, 
lógico, já incluidcs nas regiões desenvol
vidas - 163 contra um índice, para or
gulho nosso e de nossa terra - de 268. 

Nesse interregno, o nosso Pais expan
diu suas exportações a uma taxa média 
anual de 28%, contra um acréscimo de 
33% de suas importações - taxa média, 
também - o que dá totais acumulados 
praticamente equivalentes de exportações 
e importações para fim. daquele qüin
qüênio CC·nsiderado: 18 .144 milhões de 
exportações, 18.171 milhões de importa
ções. Zero a Zero, como se diz em lin
guagem comum, cabendo, então, o au
mento do deficit do balanço em contas
correntes ao crescente aumento do 
deficit do balanço de serviços, o qual era 
de U$ 281 milhões em 1969 e passou para 
U$ 1,688 milhões, em 1973. Absoluta
mente normal em um pais em desenvol
vimento. Referimo-nos. ao deficit do ba
lanço de serviços. Conforme já explana
mos neste plenário e veremos mais tar
de, esses resultados negativos das tran
sações correntes foram, no periodo, am
plissimamente superados pela entrada 
de capital, que significava clara capta
ção. de poupança externa. 

Socorremo-nos novamente de dados re
tirados do balanço do Relatório do Ban
co Central (1974) para informar à Casa 
- números já definitivos - que as en
tradas de capitais liquides - moedas -
devido aqueles dois instrumentos maio
res, a Lei n.0 4.131 e a Resolução 63 da
quela instituição bancária somaram nos 
anos de 1971, 1972, 1973, respectivamen
te, U$ 1,228, U$ 3,323 e U$ 3,218 milhões. 

Paralelamente - e ai já começamos, 
a nosso ver, a tranqüllizar os lideres da 
oposição - houve uma melhora no per
fil da dívida externa. 

Assim, enquanto em dezembro de 1971 
tínhamos um total por exemplo, de em
préstimos em moedas, de U$ 2,719 mi
lhões a amortizar, deles já no primeiro 
ano, no ano seguinte, deveríamos pagar 
U$ 1323 milhões, ou seja, 48,74% da dí
vida. Qual a situação em dezembro de 
1973, último ano do período? A dívida, 
também em empréstimos em moeda, era 
de U$ 7,496 milhões e, no primeiro ano, 
já teríamos de amortizar U$ 1,273 mi
lhões, o que corresponderia apenas a 



1 

' 'l 
'l 
' ,1 

:1 

•.. j 
' .I 

.l • 

; 
l 
I 

l 
I 
I 

1 

J 
I 

i 
'I ., 
I ., 

I 
) 
i 
' ' 
• I 
I 

-217-

17%; note-se, em valor absoluto, tería
mos, pelo reescalonamento feito da di
vida, que pagar com divida maior; bem 
menos do que o estabelecido no ano de 
1971 • 

· Feito este rápido retrospecto, passe
mos ao exame do ano de 1974. 

Estamos enviando ao nobre Vlce-Lider 
da Oposição uma cópia do nosso dis
curso, para que possa melhor acampa

. nhá-l.o e contraditá-lo se o caso. Os 
números são fastidiosos, sabemos nós. 

Outubro de 1973 é uma baliza na his
tória econômlca do Pais. Marca a Guer
ra do Oriente Médio e a crise económica 
que a sucedeu, com reflexos brutais em 
economias como a nossa, em fase de 
amadurecimento da experiência de sua 
extroversão. 

Os preços do petróleo cresceram em 
média 3,7 vezes, abalando, como veremos 
adiante, bastante, o nosso balanço de 
pagamentos. Paralelamente, uma série 
de efeitos colaterais apareceu: desde um 
processo generalizado de Inflação mun
dial passou-se a uma inversão de valores 
no balanço de pagamentos dos paises de
senvolvidos seguida de uma violenta on
da de protecionlsmo. 

Dada a Instabilidade da situação, o 
processo especulativo e a conseqüente 
elevação dos preços se estendeu a maté
rias-primas, necessárias ao nosso desen
volvimento. 

Por outro lado, os nossos grandes Im
portadores, ante a ameaça de aumento 
de preços ainda maiores, formaram es
toques especulativos. 

O Sr. Roberto Saturnlno- V. Ex.& me 
permite um aparte? 

O SR. VIRGtLIO TAVORA - Com 
prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino - Vê V. Ex.a, 
por esses dados e por este Incidente da 
maior gravidade, que tanto afetou a nos
sa economia, que a experiência da ex
troversão, principalmente quando é le
vada a um grau de lnte·nsldade como foi 
levada, neste periodo que V. Ex.a analisa, 
tem os seus riscos excessivamente gran
des para que não seja ela também cau
sada por outras providências que trans
firam, numa parte tão grande quanto 
possível, ao mercado Interno, as causas 

de dinamismo da economia. Quer dizer, 
o coeficiente de abertura da nossa eco
nomia, praticamente, dobrou, mais que 
dobrou, neste periodo que V. Ex. a ana
lisa. Essa experiência de extroversão, co
mo V. Ex,a qualifica, não poderia ter si
do levada a efeito sem que, dentro de 
uma politica mais responsável, se tivesse 
também tomado providências paralelas, 
para que o mercado interno também ga
nhasse maior dinamismo, capaz de evi
tar que a intensidade dessa agressão ex
terna chegasse ao ponto que chegou. Não 
somos propriamente contra os esforços 
pela abertura; temos combatido, sim, o 
excesso de estímulos dados à exportação, 
e sobre esses excessos, em oportunidade 
próxima, farei alguns comentários -
mas poderíamos até buscar um coeficien
te de abertura maior, mas nunca correr 
riscos tão grandes quanto esses que fo
ram corridos, porque a situação mundial 
é sempre uma situação de instabilidade 
em potencial. Quando ela não é de fato, 
é uma situação de instab1lidade em po
tencial, razão pela qual, se não poderiam 
ter sido previstos esses acontecimentos 
da guerra do Oriente Médio, pelo menos 
as autoridades da área econômlca têm 
obrigação de levar em conta a posslb111-
dade de sua ocorrência - isto é, o risco 
potencial - e evitar que um coeficiente 
de abertura seja assim dobrado, ou tão 
alargado em tempo tão curto. Eram es
tas as observações que queria fazer, no
bre Senador. 

O SR. VIRG1LIO TAVORA - Agrade
cemos o aparte do ilustre Vlce-Lider da 
Minoria. 

Nobre Senador Roberto Satumlno, V. 
Ex.a talvez- não somos advpgados; nos
sa profissão é lidar com numeras, pro
fissao comum - tenha nos dado algum 
dos argumentos maiores a favor de nos
sa tese. Sem anteceder o nosso discurso, 
nós o faremos daqui a pouco, se Interes
sa à casa, para dizer justamente que 
uma das providências que salvou o Bra
sil de ser um Pais - a exemplo de uma 
gra:nde potência do sudeste asiático, em 
situação desesperada quanto à sua ba
lança comercial - foi justamente o In
centivo que nós demos à exportação e à 
politica de endividamento externo. 

Mas, fazemos um apelo a V. Ex.a para 
que, refrelado aquele empenho, daquela 
Inquietude emedeblsta a que tanto nos 
referimos, aguarde um momento, pois 
vamos desenvolver carteslanamente um 
raclocinlo, e V. Ex. a o contraditará ou 
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não, diante dos dados que apresentamos. 
De acordo? (Pausa.) 

Continuamos: 

Exemplos São Elueidattvos 

a) em 1973, o Brasil comprometeu 
11,5% do valor total de suas exporta
ções na Importação de petróleo. Em 
1974, para tal fim a percentagem subiu 
a 35%; 

b) em 1973, as importações de ferro e 
aço totalizavam US$ 493 milhões; no ano 
seguinte (1974), ascenderam a US$ 1,534 
milhões. Esse acréscimo se deve à im
portação maciça dos produtos conside
rados <+ 34% no mesmo período); 

c) em 1974, o item Metais não ferrosos 
foi responsãvel por um acréscimo de 
US$ 305 milhões (1973 - US$ 287,9 mi
lhões e 1974 - US$ 592,8 milhões); 

d) foi de US$ 264 milhões o dispên
dio adicional de divisas (acréscimo de 
127% no valor médio da tonelada. e de 
28% no volume total importado· em fer
tilizantes) . 

O Sr. Roberto Saturnino - V. Ex.a dã 
licença para mais uma. interrupção? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA·- Pois não. 

O Sr. Roberto Sa.turnino - No item b 
e, também no item c, em parte, V. Ex.6 

talvez tenha. se esquecido de uma. das 
causas. V. Ex. a diz: este acréscimo se de
ve à importação maciça dos produtos 
considerados. Refiro-me a ferro e a.ço. 
V. Ex. a poderia ter acrescentado que es
sa importação decorreu de um atraso 
inexplicável nos programas de implanta
ção da Indústria siderúrgica brasileira, 
que em governos anteriores, por decisões 
altamente equivocadas, adiaram. inexpli
cavelmente, decisões, favorecendo, diga
mos, outros setores industriais, como a 
indústria automobllistica, naturalmente, 
cuja demanda crescia em face do perfil 
da. distribuição de rendas no Brasil. O 
fato é que não haveria nenhuma razão 
maior para que o Brasil, Pais que tem o 
minério de ferro, pode importar o_ car
vão e tem a tecnologia de produçao si
derúrgica, importasse chapas de aço na. 
quantidade que vem Importando nesses 
dois últimos anos. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Mais 
uma vez, o aparte do nobre V!ce-Lider 
da Minoria bem retrata o como estã ele 
senhor de alguns dos segredos do gover-

no. Mas, responderíamos a. S. Ex.a nume
radamente: 

1) Fizemos questão de apresentar os 
dados porque, fiéis a nós mesmos, não 
vamos esconder nada que sabemos, o de 
bom e o de mau. Esta, a preliminar. 

2) Mérito: realmente, houve atraso no 
programa. siderúrgico. Este é um dos 
pontos que Iremos percutir noutro pro
nunciamento, mas não nos furtamos 'de 
afirmar que esse atraso do programa si
derúrgico, no momento, que nos deu um 
grande ônus na balança comercial, teve 
as suas razões, Inclusive porque se o pro
grama siderúrgico, no dla de hoje, esti
vesse implementado haveria um ingurgi
tamento completo do sistema de trans
porte. 

Só temos um amoU!Ilt, uma quantida
de total de recursos, que devemos apli
car em um ou em outro setor. 

Realmente, · o programa siderúrgico 
brasileiro vai-nos proporcionar- espera. 
V. Ex.a e esperamos nós - a auto-sufi
ciência, dentro de dois anos e melo a 
três. Sabe v. Ex.a a. latitude que tem o 
prazo de um programa siderúrgico, mas 
nesse Intervalo estarã implantada. a. in
fra-estrutura - cuidamos nós, também 
- que permita o desenvolVimento desse 
plano sem os gargalos Intransponíveis no 
setor dos transportes. 

Mas, frlsãvamos bem em ocasião an
terior, ora. repetimos - e aqui nos en
tendemos com a. Oposição - que quan
do a discussão se trava em torno de te
mas institucionais, jurídicos, pode haver 
opiniões sobre um assunto as mais di
versas, todas elas defendidas com igual 
brilho, dependendo o poder de conven
cimento da eloqüência maior ou menor 
do orador; mas em se tratando de pro
blemas de engenharia e economia, situa
dos, primeiros que sejam, os dados bâsl
cos que conformam a situação, podemos, 
em torno deles, desde que assentes como 
verdadeiros por uma parte ou por outra, 
discutir, e ai, geralmente, as opiniões se
rão conclusivas, e não apenas conceitos 
opina. ti vos. 

De acordo? 

O Sr. Roberto Saturnino - Pois não, 
Excelência. 

O SR. VIRGtLIO TAVORA- Em al
guma coisa Governo e Oposição ficam de 
acordo ... :G: um avanço ... 
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Prosseguimos: 
e) as Importações de Máquinas e Equi

pamentos que em 1973 atingiam US$ 2,142 
milhões, em 1974 saltaram para ....... . 
US$ 3,100 milhões, ou seja um acréscimo 
de quase US$ 1 bilhão. 

Esses dados nos ajudam a compreen
der a altura a que chegaram, em 1974, 
nossas importações - US$ 12,531 mi
lhões de dólares, dado oficial que trans
mitimos à casa, numa aproximação a 
mais próxima possível da realidade, den
tro do mecanismo complexisslmo que é o 
do controle dessas operações - bem dis
tanciadas das exportações; US$ 7 bilhões 
968 milhões, ou sejam um excesso de 
58,23% em relação a essas últimas, sem 
embargo do fortíssimo impulso dado às 
últimas e das restrições severas que, no 
segundo semestre do ano passado, foram 
Impostas àquelas. 

O Sr. Roberto Satu.rnino - V. Ex.a me 
permite, uma vez mais? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com to
do o prazer. V. Ex.a não precisa pedir 
desculpas, porque vamos acertando os 
números, para depois discutirmos, 

O Sr. Roberto Sa.tumino - l!: que eu 
não resisti ao impulso de fazer uma 
observação, talvez, aquela que diz res
peito ao !tem e (das exportações de má
quinas e equipamentos) . Este salto ·tão 
expressivo que v. Ex. a aponta ai, era 
previsto, talvez, com mais de um ano de 
antecedência. Por essa via, abriu-se a 
porta, digamos, à restauração, pelo me
nos parcialmente, do modelo de substl· 
tuição de Importação. Com isso poder
-se-la, pelo menos, contrabalançar os 
riscos do modelo exportador, que viria 
desembocar nesta situação trágica, da 
balança de pagamentos. Mas, àquela 
época, Senador, falar-se em substitui
ção de Importações na área de equipa
mentos - que era a oportunidade que 
se abria - se constituía num verdadeiro 
pecado. Lembro-me disso, perfeitamente, 
porque essa tese havia sido defendida por 
economistas filiados à chamada corren· 
te da CEPAL, e CEPAL nas rodas ofl· 
clais, nos meios governamentais, era si· 
nônlmo de subversão, ou de perigos, en· 
fim, de toda ordem, de tal maneira que 
a tese de substituição de Importações 
passou a assumir assim foros, realmente, 
de sacrilégios, de sortilégios. Por essa ra
zão não foi possível levar adiante es
sa idéia, face a uma previsão que já se 
apresentava, àquela época, que era a do 
crescimento espantoso e explosivo das 

Importações de bens e equipamentos. Só 
agora, com o advento do governo Geisel, 
esse fato novo que é, pelo menos sob o 
ponto de vista económico, a politica do 
atual governo, se retoma a Idéia da 
substituição de Importações, explorando 
esse velo riqulss!mo que é a Implanta
ção de uma indústria de equipamentos 
e máquinas no Pais. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. VIRGtLIO TAVORA- Vamos 
dar um aparte, justamente, à outra ten
dência do MDB ... 

O Sr, Itamar Franco - O MDB só tem 
uma tendência, Excelência. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Bem, em 
economia não o vemos assim, tão mono
lítico.. . (Risos.) 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex. a bem o 
disse que, em relação aos números, difi
cilmente, nos podemos afastar deles, não 
é verdade? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- E, por 
Isso, estamos fixando valores para, 
apoiados neles, discutirmos. 

O Sr. Itamar Franco - Não queria In
terromper, mas estou prestando multa 
atençãc ao pronunciamento de V. Ex.a e 
aproveitei a oportunidade que me deu o 
colega, Vlce-Lider Senador Roberto sa
turnlno, para pedir, também, se V. Ex. a 
assim o entender, que me forneça uma 
cópia do seu trabalho para que eu possa 
acompanhá-lo mais de perto, com esses 
números que são fornecidos. 

\U :sr. Jarbas Passarinho entrega 
ao Sr. Itamar Franco cópia do dis
curso do Sr. Virgil!o Távora.) 

O SR. VmG1LIO TA.VORA- Veja V. 
Ex.a o que é a cortesia arenlsta: os dois 
Vlce-Lideres convenlenemente munlcla
dos ... 

O Sr. Itamar Franco - Esperemos que 
ela continue sempre assim. E vamos de
volvê-la quando formos Maioria, neste 
Senado. (Risos.) 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- O que há 
de mau, na promessa, é que vamos ter 
que esperar multo. (RisOs.) 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? 
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O SR. VIRGíLIO TAVORA - Ouvimos, 
com prazer, o aparte de V. Ex.a. 

O Sr. Leite Chaves - No último pro
nunciamento de V. Ex.", multo brilhan
te e seguro como o de hoje, nós questio
návamos o governo. Perguntávamos o 
.seguinte: consta que até 1979, o governo 
terá de pagar 65% do valor de sua divi- . 
da, que implicaria em 17 ou 18 bilhões. 
Fiz a pergunta e V. Ex." aceitou e disse 
que ia averiguar nos escalões oficiais e 
nos traria a resposta. Particularmente, 
V. Ex.a. nos informou do discurso de hoje 
e não sei se V. Ex." já estaria munido 
desses dados para nos fornecer. Agrade
certamos se pudesse nos atender. Se 
realmente tivermos que pagar esse 
quantum quais as fontes de que dispo
remos para isto? 

·O SR. VIRGíLIO TAVORA- Perfeito. 
Nobre Senador se v. Ex. a. aguardar um 
pouco, teremos nós a oportunidade de 
dizê-lo aqui. Faz parte integrante da 
!Jarte escrita de nosso discurso. Mas co
mo o MDB é um partido assim tão uni
do, tão monolitlco, nas últimas páginas 
do nosso pronunciamento, cuja cópia es
tá, no momento, nas mãos do eminente 
Senador Itamar Franco, seu vizinho, 
lJOSSa V. Ex." beber esses dados. Mas, não 
nos furtaríamos de aqui transmiti-los. 
Há um equívoco na informação dada a 
V. Ex.a e isso, trataremos na segunda 
parte, endividamento externo, menos da 
metade do total afirmado a V. Ex." é a 
resposta. Mas, não g.ostaríamos de que
brar a ::;eqüência do discurso, mesmo por
que queremos ter o privilégic da atenção 
àe V. Ex." até o fim do mesmo. Ai entra 
um pouco, não do engenheiro, mas do 
advogado. 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex." a teria, 
i·ndependente disto. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Grato a 
V. Ex." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, jlll!ta
mente na ocasião da apresentação des
ses dados é que é de j ustlça salientar-se, 
mais uma vez, o quão acertada foi a po
litica de economia extrovertida adotada 
pelo Governo da Revolução. 

Como poderíamos financiar deficit tão 
grande da balança comercial, não fora o 
alto nível das reserva::; internacionais do 
Pais, o fluxo líquido crescente de capi
tais estrangeiros que entraram naquele 
an·o? Se não incentivadas as exportações 
a que altura não se situaria esse deficit? 

Para um termo de comparação, cita
remos alguns algammos para os quais 
pediríamos a atenção dos Srs. represen
tantes da Oposição; dos Srs. da imprensa 
que nos ouvem, de todos aqueles que nos 
honram com sua atenção. 

Nossas exportações até 1967 situaram
se, durante decênios, na faixa de mais 

- ou menos um bilhão de dólares. Era um 
pouco menos, mas estamos dando um bi
lhão de dólares para raciocínio por ex
cesso. 

Pois bem, só as importações de ferro 
e aço em 1974 atingiram este total; as 
de máquinas e equipamentos totallzaram 
o dobro daquele numero apresentado, e 
as de petróleo 1,84 vezes esse valor. 

Esse assunto será mais adiante me
lhor apreciado, quando do estudo da Ba
lança Comercial. Apresentemos agora o 
balanço de pagamentos. 

Mas mostramos, desde já, que se ti
véssemos continuado com nossas elp<lr
tações no patamar de US$ 1 bllhao e 
meio, por maiores que fossem as restri
ções que fizéssemos nos diferentes Itens 
da pauta de importações, estaríamos em 
situação ainda pior que pais do sudeste 
asiático, atrás referido, que Roberto Sa
turnino sabe bem qual é. 

o Sr. Roberto Satumino - Nobre Se
nador Virgilio Távcra, enquanto V. Ex." 
se situar na análise da politica económi
ca do governo atual, vamos encontrar, 
sempre, multas áreas de concordância. 
Mas, quando V. Ex." retrocede e faz afir
mações desse tipo, sobre a justeza da 
politica extrovertida, adotada pelo go
verno, ai entramos, exatamente, na área 
de discordância maior. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA Com 
prazer ouvimo-lo. 

o· Sr. Roberto Satu.rnlno ...:. V. Ex." 
mesmo lista os diferentes itens que cau
saram, digamos assim, ou que constltui
ram a maior parte da calll!a da nossa 
situação difícil na balança de pagamen
tos. E lista aqui, nos Itens b, c e e, exa
tamente, importações pesadas no setor 
de ferro e aço, no setor de metais não
ferrosos, e no setor de máquinas e equi
pamentos. Elntão, o crescimento explo
sivo do montante das nossas importa
ções não pode ser atribuído, tão-somen
te, à elevação dos preços do petróleo. 
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O SR. VIRGíLIO TAVORA - E não 
o fizemos. 

O Sr. Roberto Saturnino - E, V. Ex.a., 
com toda a honestidade, coloca no papel 
exatamente Isso. Mas, então, dai é que 
vem a nossa discordância, em relação 
àquela justeza da politica econômlca. 
Será que os governos anteriores não 
terão tido a capacidade de prever o cres
cimento explosivo desses Itens B, C e E 
c não Iniciaram uma politica econômlca 
que não fosse voltada, exclusivamente, 
para o incentivo às exportações, mas que 
fosse voltada, também, para o Incentivo 
da produção Interna desses Itens que 
tanto Iriam pesar em nossa balança de 
pagamentos? Então, por que essa defi
ciência clara; por que essa - digamos 
assim - falta de previsão nos efeitos tão 
pesados que teriam sobre a nossa balan
ça de pa.gamentos, esses Itens que pode
riam ter sido atendidos a tempo, se hou
vesse uma política diferente daquela que 
houve e que V. Ex.a. aponta e qualifica 
de justa, com a minha discordância? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Não te
ríamos, é óbvio, a pretensão de que a 
Oposição viesse a concordar com as 
nossas afirmativas já que um dos leitmo
tiv de todos os seus discursos, na área 
econômica, tem sido a não justeza dessa 
política. Mas, como é bom discutir em 
termos em que os números mandam mais 
do que as opiniões! Vamos, por absurdo, 
supor que aqueles Itens tais, considerados 
por v. Ex.", não tivessem tido acréscimo 
algum. Para. nossa infelicidade, porque 
o endividamento - como V. Ex." vê, des
de que controlado - é uma forma de 
trazer poupança do exterior para cá; 
mas, vamos supô-lo, por um absurdo; o 
ponto básico de nossa afirmação, que 
dissemos e tomamos a repetir, é que a 
politica de incentivo às exportações sal
vou-nos desse caos e, agora, vamos dizer, 
de nos defrontarmos com situação pare
cida com a da índia, no fim do ano 
passado. Tenha paciência! O acúmulo de 
divisas, o Incentivo dado às Importações 
é que permitiram tal. Mais ainda, sabe 
V. Ex. a., economista que. é, e agora vai se 
despir completamente da condição de 
membro da Oposição. 

A substituição de Importações, no ramo 
de bens de capital máxime, da Indústria 
de base profunda, inicialmente, tem, 
como corolário, um aumento de Impor
tações. V. Ex.a. concorda ou discorda? 
Desportivamente, vamos ficar nesta dis
cussão e, daí, partiremos para frente. 

O Sr. Roberto Saturnino - Eu con
cordo. Ocorre que nós tivemos, de 1969 a 
1974. os anos bons e que poderiam e 
deveriam ter sido aproveitados para, exa
tamente, se Implementar esta politica. 

O SR. VmGíLIO TAVORA- Nos anos 
bons de 1969 a 1973, nós fizemos o apro
veitamento - dentro da Idéia geral de 
manobra, multas vezes numa conduta de 
combate hã pequenos detalhes a retifi
car; não há politica nenhuma perfeita 
- mas fizemos aquilo que, ao ver da 
Maioria - óbvio, não da Minoria - era 
o mais ac·onselhâvel: acúmulo de reser
vas Internacionais que permitissem, como 
permitiram, não sofrer o Pais, em 1974, 
o Impacto em seu desenvolvimento que 
sofreram outras Nações. Mais ainda: 
expandimos as exportações ao máximo 
possivel, já que mister se tomava ser 
fruto gerador de divisas para que, num 
crescendo em futuro, pudéssemos pagar 
as dívidas graças as quais estávamos 
acumulando divisas dentro daquela poli
tica controlada de endividamento de que 
trataremos na segunda parte do nosso 
pronunciamento. 

Sabe V. Ex." que para cada acréscimo 
de 1 ponto no Produto Interno Bruto, 
atê 1969, o acréscimo de Importação seria 
1,2 ou 1,3. v. Ex.", que é economista, sabe. 
melhor do que nós o que de verdade 
nesta assertiva está contida. 

A partir de 1970, para o acréscimo de 
1, seria necessário um aumento da per
centagem nas nossas exportações de 2 
ou 2,5. Mas essa questão estávamos re
servando-a para discutir quando da 
apresentação do endividamento externo. 
V. Ex." talvez com aquela sofreguidão 
emedeblsta mais uma vez ressaltada, está 
avançando e não fugimos à resposta no 
momento. Mas o assunto será melhor 
apreciado quando discutirmos endivida
mento. De ru:ordo? 

Apresentamos também oficialmente a 
esta Casa os quadros 3, li, 5 e 6 -V. Ex." 
pode acompanhar - que Informam os 
resultados oficiais do Banco Central do 
Brasil, com os números maiores do ba
lanço de pa~amento de 1971 a 1974. 

Por ai, V. Ex. a vê que existe deficit 
de transações correntes, que já citamos 
este ano, de seis bilhões e oitocentos e 
setenta e seis milhões de dólares, o qual 
foi coberto por um movimento liquido 
de capitais de cinco bilhões e oitocentos e 
noventa e quatro milhões e mais um 
bilhão e quarenta e nove milhões de dó-
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lares, retirados de nossas reservas inter
nacionais. 

o Quadro 4.0 mostra-nos, justamen
te, esse financiamento a que fizemos 
referência resumidamente. 

73 para 74, comparados uns com os outros 
e neles refletidos - e V. Ex.a viu essa 
diminuição de 1,049 .milhões de dólares. 

o Quadro 5.0 mostra-nos a variação 
dos Haveres e das Obrigações do ano de 

Já o Quadro 6.0 nos fala dos servi
ços: o deficit da balança de serviços atin
giu dois bilhões trezentos e dezesseis 
milhões de dólares. 

QUADRO III 
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Gostaríamos, então, de fazer algumas 
considerações sobre a balança de servi
ços, a respeito da qual são ditas melas 
verdades. Aqui estimaríamos apresentar 
dados oficiais à Oposição, para que ti
cassem bem estabelecidas, determinadas 
premissas: se eles aceitos como verda
deiros e só não o poderão ser se dados 
outros a eles contrapostos; razões pode
rosas nos apresentam, para mostrar que 
não são válidos. 

Então, vejamos sinteticamente: Turis
mo, Lucros e Dividendos. Srs. Senadores 
- e somos nós os primeiros a pedir -, 
embora não sejamos aqui nenhum 
Drácula para estar querendo infernar a 
vida alheia - que mais se controle o 
turismo externo com as devidas cautelas 
porque também procuramos expandir o 
nosso turismo Interno. Srs. Senadores, o 
Brasil gastou com o turismo, ano pas
sado, 292 milhões de dólares, apesar de 
todas as providências tomadas no se
gundo semestre do ano considerado para 
evitar tal evasão. Este número é superior 
- o que talvez poucas pessoas o saibam 
- àquele montante de lucros e dividen-
dos enviados para o exterior. Serâ dito 
aqui que alguns lucros, embora permi
tidos por lei, não o foram; mas nós que
remos aqui bem percutir é o dado que 
aflige a balança de serviços. Então, na 
balança de serviços estâ pesando mais, 
apesar de todas as normas estabelecidas 
pelo governo, o dispêndio com o turismo, 
do que o próprio total de lucros e divi
dendos enviados para fora do Pais. 
Quanto a parte de juros aqui tão per
quiridos, objeto de tantas preocupações, 
Srs. Senadores, temos a informar que o 
deficit do Item de Juros no valor de U$ 
6'37 milhões (juros que mandamos para 
o exterior, para pagar os empréstimos lã 
feitos, menos juros que recebemos resul
tantes do emprego de nossas reservas) é 
bem menos do que o deficit do item 
transportes no montante de U$ 916 mi
lhões (Receita U$ 365 milhões, Despesas 
U$ 1.281 milhões.) Neste ponto é preciso 
uma explic.ação aos Srs. Senadores. DI
rão: por que não se amplia ainda mais 
a trota brasileira? Não pode uma Nação 
passar da relação 50%/50% de seu co
mércio exterior global no transporte de 
mercadorias sob sua b.andelra e bandeira 
de outras nações. Nesse Item não pode 

ser considerada a transação entre resi
dentes nacionais, Isto é, a Importação 
que fazemos de produtos em vasos de 
bandeira brasileira, e que não vamos pa
gar em dólar e sim em cruzeiros. Só ela 
orçou ano passado ao equivalente a U$ 
508 milhões. Não sabemos se a explicação 
foi suficientemente clara. Mas precisa ser 
dito mais algo: fala-se multo do nosso 
atraso tecnológico. l!l grande, mas po
demos nos orgulhar, como brasileiros, de 
que a nossa receita do item de adminis
tração e assistência técnica que pres
tamos fora do Brasil jâ chega. à metade 
daquela despes.a que pagamos ao exterior 
sobre a qual tanta discussão esperamos 
travar com o nobre representante do Rio 
de Janeiro (Item que achamos que pode 
ser diminuído, e bastante). Mais ainda: 
a receita da balança de serviços cresce 
ano a ano numa proporção maior do que 
a despesa, o que significa o bom desem
penho da nossa frota mercante, o bom 
emprego de nossas reservas cambiais e, 
principalmente, .a afirmação brasileira 
quanto à sua técnica ·em países de desen
volvimento simlle ou menor do que o 
nosso. 

O Sr . .Ta:rbils Passarinho - Permite V. 
Ex.a um aparte, nobre Senador? 

O SR. VmG!LIO TAVORA- Com pra
zer. 

O Sr • .Ta:rbas Passarinho- Eu gostaria 
de ver, se fosse possível, confirmado por 
V. Ex.a, um fato que suponho verdadei
ro. Ao tempo em que eu era Ministro do 
Trabalho do Presidente Costa e Silva, 
ouvi discussão, em reunião do Ministério, 
em que se falava. precisamente sobre 
esse problema dos fretes e de como o 
Brasil era violentamente prejudicado, na 
medida em que se admitiam os direitos 
.apenas em potencial de transporte na 
proporção de 50% das duas bandeiras, a 
do Importador e a do exportador. Mas 
como o Brasil não tinha nem a capaci
dade de fazer o transporte dos 50% do 
que lhe cabia, acab.ava o exportador de 
produtos para o Brasil se beneficiando 
duplamente: da exportação e do frete·. 
Quer me parece1· que a partir dai, a par
tir de 68, se não me engano, começou um 
processo de recuperação brasileira nesse 
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c.ampo dos fretes. Começamos a crescer 
e até com certa dificuldade, eu me re
cordo que houve um problema com de
terminado pais escandinavo, o qual se 
recusava a aceitar a nova politica agres
sl v a do Brasil. .. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Até o 
dia de hoje. 

O Sr. Jarbas Passarinho - . . . que até 
o dia de hoje prossegue. Então, era isso 
que eu perguntava a V. Ex.8 : se isso não 
é uma conquista da Revolução, também? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Respon
deríamos, ilustre Líder, fazendo uma pe
quena digressão, se nos permite. 

O eminente Líder do MDB, o senador 
Franco Montoro e nós, com grande honra 
para os · dois, fomos Ministros do Pri
meiro Gabinete Parlamentarista deste 
Pais. Nas reuniões do conselho, presidi
das pelo eminente Ministro, hoje Depu
tado, Tancredo Neves, uma das maiores 
dores de cabeça que tínhamos, naquele 
tempo - ai sim, com situação financeira 
desesperada, em termos de relações ex
temas -, era a Impossibilidade, seja 
pela falta de navios, seja pela Intolerân
cia de potência, tradicionalmente trans
portadoras em termos de vias maritlmas, 
do grosso do comércio mundial, de au
mentar o que quer que fosse dessa parti
cipação. 

Hoje praticamente estamos quase atin
gindo os 50%. Porque não há Nação 
nenhuma que consiga atingir os 50%, se 
ela é exportadora, importadora, em 
grande escala, em navios da sua ban
deira, do global do seu comércio. Ainda 
mais, dissemos ,aqui, e a Oposição e a 
situação devem estar bem recordadas de 
que, quando fazemos a importação de 
um produto que já é nosso e em navio 
nosso, não pagamos em dólares. E quan
do, em 1974, as importações superaram, 
em tão grande escala, .as exportações, 
obviamente pagávamos a parte do que 
cabia à bandeira estrangeira em dólares, 
mas não entrava nesse balanço, como vi
mos, o pagamento em cruzeiros, que 
constituía o que havíamos economizado 

para o Pais. Podemos reafirmar a V. Ex. a, 
com grande satisfação nossa, que foram 
508 milhões de dólares que, graças ao 
avanço da construção naval brasileira 
e à bandeira brasileira a tremular nos 
navios que transportavam essas merca
dorias, deixaram de pesar, ainda mais, 
nesta balança de serviços. 

Não sabemos se a explicação era esta 
que V. Ex.8 desejava. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Inteira
mente convincente. Multo obrigado. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr~ Pre
sidente e Srs. Senadores, a primeira par
te de nossa oração está conclusa. Pas
saremos, então, para a segunda. 

A primeira era expositlva, e já deu mo
tivos a tanta discussão. Avaliemos, então, 
como não será, para nós, Instrutiva, a 
segunda, em que vamos haurir, natural
mente, ensinamentos precisos, máxime 
de quem já lidou tanto com o assunto. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite V. 
Ex.a um aparte. (Assentimento do ora
dor.) Discussão nobre Senador, em ter
mos multo cordiais, V. Ex.a há de reco
nhecer ... 

O SR. VIRGJLIO TAVORA - Aliás, 
sempre faço justiça a Oposição e ao Go
verno, em assuntos econômlcos, em ter
mos técnicos nesta Casa, até em politica 
nuclear, discutem serenamente. O seu 
Líder não está mais no plenário, m.as po
derá dizer que mesmo neste assunto ex
plosivo, conservou-se o debate, sempre 
em termos absolutamente cordiais. 

O Sr. Roberto Saturnino - E assim 
como V. Ex.a concedeu em reconhecer os 
erros, digamos, do atraso do programa 
siderúrgico e de substituição de impor
tação de equipamentos, nós, da Oposição, 
também reconhecemos o acerto da po
lítica dos gov.emos revolucionários no 
tocante aos fretes marítimos com o ex
terior. Reconhecemos que foi realmente 
um êxito. 

O SR. VIRGtLIO TAVORA- Já esta
mos nos aproximando ... 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos 
tratar agora da politica do endividamen
to externo. Também não em termos 
apaixonados. Vamos fazer um apelo à 
generosidade mineira, do Sr. Presidente 
da Casa, para que considere a Impor
tância do debate económico no mesmo 
pé de Igualdade que o politico, tão bem 
percutido por oradores brilhantes desta 
Casa. NãO se pode discutir o endivida
mento externo - e, nisso, Governo e 
Oposição estão de acordo - sem que de
terminadas premissas bâslcas sejam es
tabelecidas, e essas premissas levam al
gum tempo a ser enunciadas. 

Sr. Presidente, o silêncio tácito da 
Oposição nos diz que, pelo menos na 
condução do discurso, estamos de .acordo. 
Que visa a politica de endividamento 
adotada pela Revolução? 

Visa posslbilltar o recebimento pelo 
País, de forma ordenada, de Importações 
de mercadorias e serviços associados a 
seu desenvolvimento .acelerado, através 
de um jogo controlado de medidas. 

Este fluxo de mercadorias deverá ser 
crescente ao longo do tempo e de monta 
a acusar um excesso sobre as correspon
dentes exportações de mercadorias e 
serviços - aqui já tão discutido -, o 
hiato de recursos, objeto já de tanta 
admiração, de tantas restrições, mas que 
hoje faz parte da terminologia da eco
nomia brasileira. 

Desde já vamos, para que não haja a 
menor dúvida, alertar que um.a politica 
orientada no sentido de captação de re
cursos externos, com o objetivo de pro
porcionar maiores níveis de Investimen
tos e bem-estar maior do que aqueles 
permitidos com o uso exclusivo da pou
pança Interna conduz necessariamente 
ao endividamento externo. 

2 - Em outros termos, somente as Im
portações em volume superior às expor-

tações de bens e serviços - conforme já 
falamos - permitem ao Pais materiali
zar uma transferência de ·recursos reais 
do exterior, fazendo com que a econo
mia assuma compromissos a serem cum
pridos em anos futuros com a transfe
rêncl.a ao exterior de bens gerados no 
Pais. 

Em linguagem comum, vai ser o acrés
cimo sucessivo de nossas exportações o 
elemento gerador daqueles recursos que 
vão fazer com que não sejamos lnadim
plentes. 

A existência de compromissos futu
ros toma portanto necessário um 
esforço de exportação, conjugado 
com medidas de estimulo ao Ingresso 
de capitais em suas diferentes mo
dalidades" (Relatório BCD - 1974) . 

Condição, então, sine qua non para 
que haja um funcionamento perfeito 
deste mecanismo, é uma administração 
eficiente, pronta, correta e à hora, da 
nossa divida externa, Isto é, não levar o 
Pais a dever mais do que aquilo que pode 
pagar. E ai vamos nos deter para dizer 
que aqui precisa ser repetido o que o ano 
passado, já com tanta ênfase, o foi: hon
ra-se nosso País de ter um dos sistemas 
de controle mais perfeitos da sua divida 
externa, entre as demais nações do mun
do. Isto reconhecido oficialmente em do
cumento do FMI - Fundo Monetário 
Internacional. Não é perfeito, porque 
perfeição não existe na vida, mas é um 
daqueles que mais se aproximam da per
feição. 

Graças a essa politica, que achamos 
tão bem dirigida, em 1974 foi possível 
não restringir o fluxo de recursos reais 
par.a a economia, já que provado está 
que há uma relação entre a elavação po
sitiva das reservas Internacionais do Pais 
e o levantamento de outros países, o Im
pacto da crise que se abateu sobre o 
mundo desde 1973. 
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Damos, a seguir, à Casa um quadro do endividamento externo do País, de 1971174 -
e aqui já começamos a atender ao nobre Senador Leite Chaves. (Quadro vn a seguir): 
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Os dados oficiais que transmitimos à 
Casa, se referem a setembro de 1974. Mas 
como S. Ex. a desejava saber qual o mon
tante de nossa dívida externa até o fim 
do ano, vamos transmiti-lo, não em ter
mos oficiais de Banco Central mas de 
aproximação de engenheiro, que sabendo 
o mont.ante da dívida a 30 de setembro 
e o movimento liquido de capitais dos 
três últimos meses, chegou a um "total, 
em dezembro de 1974, da ordem de gran
deza de US$ 17,200 milhões. Repetimos, 
não são dados do Banco Central; são 
números tão aproximados da realidade 
quanto possível, porque esse movimento 
de capitais pode variar para mais qua
renta milhões de dólares, menos quaren
ta milhões de dólares, e isso é, em ter
mos de engenharia, negligível em relação 
ao conjunto (desculpem o galicismo) -
a ordem de grandeza de dólares. Pelos 
nossos cálculos, repetimos, são dezessete 
bilhões e quase duzentos milhões de dó
lares. 

O Sr. Leite Chaves - Qual o mês de 
percepção? Para que mês? 

. O SR. VmGíLIO TAVORA- Dezem
bro de 74. Não foi o que V. Ex.a nos so
licitou? Pelo menos essa dívida já a no
bre Oposição contraiu conosco. Tivemos 
que queimar as pestanas para descobrir 
qual o movimento líquido, naqueles me
ses somar a dívida oficial - achamos 
qué talvez já tenham sido publicados os 
dados relativos a setembro. 

Saiu Senador Roberto Saturnino? 
sempre a Oposição recebe com certa 
antecedência essas publicações, o rela
tório do Banco Central do Brasil ... 
Ainda não? Pois bem, então, desta vez 
estamos um passo adiante. 

O Sr. Leite Chaves - Excelência, está 
constando esse valor no discurso de 
V. Ex.a, ainda que em termos não ofi
ciais? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Está. 
Senador Leite Chaves, nós o conhecemos 
há pouco tempo, de maneira que permi
ta conversar um pouco com V. Ex.a, em 
termos talvez não muito parlamentaa-es. 
Estabelecemos um modo de agir quando 
aqui chegamos, e honrados fomos pela 
confiança da Liderança, de defender os 
pontos de vista governamentais na
quele tempo o espectro era multo gran
de: nós tínhamos a Ordem do Dia, as 
Comissões, e ainda a política económico
financeira do Governo, a montagem da 
sua estrutura física, e, ao tempo, o pro-

blema da energia nuclear estava aqui, 
digamos assim, muito percutido - nada 
dissemos que não tenha sido escrito. 

O Sr. Leite Chaves - Excelência, per
doe-me, é que V. Ex.a ao me Informar 
- não leu - eu supunha que fosse in
formação ... 

O SR. VmGiLIO TAVORA- Não é o 
fornecido pelo Banco Central do Brasil ... 
mas é uma aproximação, e o nobre Vlce
Lider da Oposição sabe que, se feliz fui, 
na captação dos números que informam 
o movimento de entt•ada liquida de ca
pitais nos três últimos meses, é só somá
lo à dívida de setembro. Naturalmente, 
fizemos a ressalva. Quando dizemos, 
aproximadamente dezessete bilhões e 
duzentos milhões de dólares, pode ser 
dezessete bilhões e cento e setenta mi
lhões de dólares. Não vamos discutir por 
dez ou quinze milhões de dólares. A res
posta que deseja V. Ex.a em dezembro 
de 1974: dívida bruta externa do Brasil 
é de aproximadamente dezessete bilhões 
e duzentos milhões de dólares. Números 
redondos. 

O Sr. Leite Chaves - Senador, para 
que não paire qualquer dúvida, quero di
zer a V. Ex.a que, ao perguntar se cons
tava do discurso, não estava levantando 
qualquer suspeita. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Não. Não 
era suspeita, nem v. Ex.a é capaz disso. 

O Sr. Leite Chaves - Mesmo porque se 
eu não sentisse absoluta correção de sua 
parte, não formalizaria a pergunta com 
o risco de a resposta não vir correta. 
Pelo contrário. O respeito é total a 
V. Ex.a, isso aliás desde o primeiro pro
nunciamento em que o ouvi nesta tri
buna. Não há qualquer dúvida a respeito 
de sua conduta. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - V. Ex.a 
co1oque, ai, no seu caderninho: ordem 
de grandeza da dívida brasileira a 
31-12-74 de dezessete bilhões e duzentos 
milhões. 

Veja bem, não é dado do Banco Cen
tral. Não gostamos de afirmar coisas que 
nossa dedução nos faz convencer, mas 
nossos olhos não nos fazem ler. Não é 
do Banco Central. 

Assim desse exame do edividamento 
externo ' a nobre Oposição tem o quadro 
na mãÓ, retirado, aliás, da publicação 
do Banco Central, verifica-se que desse 
total- ai vamos já nos referir ao total 
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do Banco Central, total de setembro -, 
dos quinze bilhões, novecentos e treze 
milhões de dólares cabe ao financiamen
to de importações, quatro bilhões cento 
e cinqüenta e três; nele estão discrimi
nados, para conhecimento da nobre Opo
sição, os itens e subitens do quadro em 
questão. 

Já em pronunciamento anterior nos 
referimos, em idéia até perfilhada por 
grande parte de economistas de valor, 
que divida bruta tem uma significação 
bem restrita, podendo, porém, sua apre
ciação aligeirada trazer e gerar inquie
tações as mais várias. Diz-se: o Brasil 
está devendo quinze bilhões e novecen
tos milhões de dólares (até setembro), ou 
aquela aproximação que demos a V. Ex.8 

para dezembro. Então, pomos as mãos 
na cabeça. Mas adiantando um pouco o 
nosso raciocínio - iremos tratar disso 
mais no fim do dia - podemos afirmar 
a V. Ex.a o escalonamento da divida es
tá de tal maneira, que aquele um bilhão 
e trezentos e vinte e três milhões de 
dólares, que nós tínhamos para pagar 
no primeiro ano, quando examinávamos 
a dívida no ano de 1971 - que era de 
dois bilhões setecentos e trinta e nove 
dólares - está recordado? - passa ape
nas para um bilhão e oitocentos dólares, 
e quando temos uma divida de quinze 

bilhões e trezentos dólares e, aproxima
damente, um bilhão e novecentos, em 
números redondos, quando esta divida é 
a considerada a dezembro de 1974, isto é, 
daqueles 17 bilhões e 200 milhões de dó
lares, em números aproximados, repeti
mos. Tem ela que ser analisada em fun
ção dos elementos geradores dos recur
s~ para resgatá-la, ou seja, as exporta
çoes, as reservas existentes e, ao mes
mo tempo, serem consideradas as ne
cessidades básicas do Pais para o de
senvolvimento. 

Ut!l1zaremos, então, aqueles coeficien
tes que esta Casa jâ. está tão acostuma
da a ouvir e sobre eles discutir. Inicial
mente, aqueles tão do agrado do emi
nente Ministro da Fazenda e Professor 
da Fundação Getúlio Vargas; a relação 
divida liquida/exportações, iSto é, a divi
da bruta menos as reservas as exporta
ções consideradas do ano. Esse coeficien
te velo decrescendo de 1964 até 1971 e 
1972. Em 1973 aproximou-se da unidade, 
a dados oficiais 0,99, mas a última cor
reção do Banco Central no-la envia a 
1,04. E,, em 1974, com todo o aumento 
da divida, ele se aproxima de 1,5, que 
é um patamar considerado excelente, 
internacionalmente, chega a 1,48. 

O Quadro seguinte bem elucida o as
sunto. 

D:tVIDA EXTERNA, RESERVAS, EXPORTAÇOES 

(Saldos em 31 de dezembro - em milhões de dólares) 

Dívida Reservas Ano Bruta 
(A) 

(B) 

1964 2.942 244 
1965 2.930 483 
1966 2.956 421 
1967 3.372 198 
1968 3.780 257 
1969 4.403 658 
1970 5.295 1.187 
1971 6.622 1.723 
1972 9.521 4.183 
1973 12.571 6.417 

• 1974 17.163 5.368 

Bo.nco Central - Estimativa 

Então, o primeiro coeficiente, pelo 
qual se pode julgar como vai a capaci
dade deste País de saldar as suas divi
das ou a prudência que ele está tendo 
quanto a seu endividamento, o aprova. 

Dívida. Expor- Relação Líquida. tações 
(0) (D) C/D 

2.698 1.430 1,89 
2.447 1.596 1,53 
2.535 1.741 1,46 
3.174 1.654 1,92 
3.523 1.881 1,87 
3.745 2.311 1,62 
4.108 2.739 1,50 
4.b99 2.904 1,59 
5.338 3.991 1,34 
6.154 6.198 1,04 

11. 795 7.968 1,48 

Passemos ao segundo. O segundo está 
bem maiS perto, dizendo respeito à pre
servação das condições que permitam 
aos devedores dispor, em tempo hábil, 
das divisas necesâ.rias ao cumprimento 
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do serviço de dividas. ll: o chamado coe
ficiente de vulnerabilidade. 

Quanto a esse coeficiente de vulnera
bilidade, Sr. Presidente, neste ponto va
mos nos. aligeirar um pouco nas expla
nações porque S. Ex." já está sendo bas
tante benigno na contagem do tempo e 
ainda temos multo que explicar ao no
bre Vlce-Lider da Oposição e aos seus 
dignos colegas. O que seja co~flclente de 
vulnerabllldade, para nós se nos afigura 
quase desplclendo esta aqui definir. Em 
todo caso nos permitiria dizer: Traduz 
ele a percentagem das exportações que 
haveria de ser utilizada para atender ao 
serviço de divida, depois de utilizada a 
componente financeira, e componente 
financeira das reservas Internacionais é 
o residuo que nós recebemos quando 
destas reservas é retirada uma média do 
montante de três meses de Importações, 
de modo a ter aquele minimo de segu
rança nas flutuações do mercado inter
nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Maplhães Pinto) 
- (Fazendo soar a campainha.) - Ape
sar da tolerância mineira, comunico a 
V. Ex.", com pesar, que seu tempo já 
está esgotado, e que V. Ex." dispõe ape
nas de mais dez minutos. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, a generosidade mineira vai ser 
exercitada daqui a pouco. No momento, 
solicitamos a V. Ex." que prorrogasse 
nosso tempo para falar mais vinte mi
nutos, como Lider de Partido. 

O Sr. Itamar Franco - Permite 
V. Ex." um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer. 

O Sr. Itamar Franco - Na condição 
de Vice-Lider com o Impedimento do 
Lider Franco Montoro, eu me permitiria 
pedir a palavra, neste Instante, e cedê-la 
a V. Ex.", para continuar a sua exposi
ção. (Palmas,) 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Só temos 
uma palavra a dizer, nobre Senador: 
touché! 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A gentileza do nobre Senador Itamar 
Franco é desnecessária, no momento, 
porque o Senador Virgilio Távora já pe
diu, como Vice-llder, e S. Ex.o. tem direi
to. De modo que S. Ex.o. está consentido. 

Se precisar, depois, naturalmente, ele se 
valerá da gentileza de V. Ex.• 

O Sr. Itamar Franco - Já fica o ofe
recimento então, Excelência. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Veja V. 
Ex.", Sr. Presidente, e vejam os Srs. Se
nadores como discutir um problema eco
nómico, que é uma das condicionantes do 
nosso desenvolvimento, pode trazer a um 
campo comum, que é aquele do bem pú
blico, tanto Governo como Oposição. 

Não temos palavras para agradecer o 
gesto fidalgo do nobre Vice-Lider Itamar 
Franco e, ao mesmo tempo, consignar a 
generosidade - a palavra já está sendo 
empregada muito, mas é o termo do Li
der Petrônio Portella, também nos ce
dendo o tempo de que S. Ex." é possui
dor, como dirigente máximo da bancada. 

Estávamos dizendo, Sr. Presidente, o 
que constitui esse coeficiente de vulnera
b111dade que - vamos mais uma vez aqui 
repetir - não é criação brasileira, é um 
coeflcienté adotado, internacionalmente, 
para aferir o endividamento de um pais, 
como os demais a que já nos referimos. 

Feito este parêntese, repetlriamos que 
seria, justamente, a percentagem das 
exportações que haveria de ser ut111zada 
para atender - retomamos o fio da mea
da - ao serviço da divida, depois de 
utlllzada a componente financeira das 
reservas internacionais - já explicamos 
o que seja -, no caso de cessarem, ex 
abrupto, todos os financiamentos exter
nos. Sabem V. Ex.&a que Isto é uma ex
trapolação, porque, ex abrupto, não ces
sa financiamento nenhum, mesmo por
que o financiamento contratado se pro
longa pelo tempo, e o governo brasileiro 
o vai recebendo paulatinamente; e, pau
latinamente, fazendo uso das partes do 
empréstimo. Nunca haveria essa hipó
tese. Mas, é o que nós chamamos o ra
clocinlo por excesso. Apreciamos uma si
tuação, certamente, desfavorabllisslma, 
qual não aconteceria. Mas vamos admi
tir que assim o fosse, então esse coefi
ciente de vulnerab111dade, quanto me
nor mais tranqüilldade nos deixa. 

A partir de 1973 - conforme poderão 
os Srs. Senadores ver no quadro distri
buido junto ao discurso - passou de 
positivo para negativo; Isto é, nós tinha
mos em 1968 um coeficiente de vulnera
b111dade de 59% - que era péssimo - e 
passamos para 1972 já a 35% - que é 
bom, correspondia aproximadamente a 
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1/3 - e ficamos com vulnerabl11dade ne
gativa, quer dizer, ficamos, praticamen
te, !nvulneráve!s a esta hipótese extre
ma, nos anos de 73, em que esse coefi
ciente era menos 9%, e no ano de 1974 
em que ele era menos 29%. 

O quadro VII a seguir é elucidativo: 
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Uma observação fazemos - e com to
da a honestidade possível, desculpem
nos o auto-elogio - é que este coefici
ente, por si só, não representaria nada 
num ano; mas ele representa, na com
paração que fazemos dos demais anos e 
na justaposição de resultados favoráveis, 

quando os são com os demais aferidores 
da segurança da Dívida Externa. 

O terceiro Indicador é o coeficiente de 
proteção, Isto é, a margem de redução, 
que pode haver no fluxo dos emprésti
mos externos, até o ponto em que não 
Inverta o fluxo da nossa balança de 
pagamentos, Isto é, até o ponto em que 
eu não tenha que ir cortar Importações, 
para, com as exportações, tenha que 
atender a parte do serviço de dividas. 
Não sabemos se fomos multo claros. Es
te também é um coeficiente mundial
mente reconhecido como válido para es
ta aferição. Ele é medido pela relação 
entre a diferença empréstimos-financia
mentos levantados menos serviço de di
vida em um ano considerado, dividido 
pelos empréstimos e financiamentos, no 
mesmo perlodo - uma relação aritméti
ca. Tem, Invariavelmente, crescido de 
1968, até 1974, com uma pequena queda 
em 1973, justamente o ano passado. Em 
1968, este coeficiente de proteção era bem 
baixo; correspondeu a um coeficiente de 
vulnerab1lldade alto. Vejam os Srs. como 
os dados estão coerentes. Era de 18% e 
já, em 1973, em que o coeficiente de vul
nerabilidade era menos 9%, quer dizer, 
estava praticamente Imune àquelas hi
póteses mais pessimistas, o coetlclente 
de proteção era de 43%. E em 1974, a um 
coeficiente de vulnerabilidade menos 
39%, correspondeu o coeficiente de pro
teção de 61%, o que nos dá uma relativa 
tranqüllldade. O quadro VIII nos dá sua 
evolução no Intervalo 1968/74: 

COEFICIENTE DE PROTEÇAO 
Evolução 1968174 

Empréstimos 
Serviço da e Financia- Diferença Coeficiente 

Ano Dívida mentos (2)- (1) de Proteção 
Levantados (%) 

(1) (2) 

1968 960 1.175 
1969 1.250 1.823 
1970 1.476 2.033 
1971 1.685 2.942 
1972 2.322 5.158 
1973 2.577 4.530 
1974 2.589 6.679 

O que, Srs., nos preocupa e bastante, 
não temos que negar e vamos apresentar 
aquelas medidas que nos afiguram jus
tas e certas para corrigir, é o alto deficit 
em conta-corrente no ano de 1974, em
bora alto deficit em conta corrente é, 
sobre muitos aspectos, desejável. Slgni- . 

(3) (4) = )3/2) 

215 18 
573 31 
557 27 

1.257 43 
2.836 55 
1.953 43 
4.090 61 

fica que o País está efetlvamente refor
çando a sua capacidade de poupança 
física pela absorção de capital estran
geiro. Mas, significa, por outro lado, que 
vamos ter que pagar Isto, futuramente. 
E, como podemos pagar Isto? 
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Com exportações, pagando juros, lu
cros e amortizações cada vez maiores. 

O professor Mário Henrique Simonsen, 
em Conferência pronunciada na Escola 
Superior de Guerra em 1974, apresenta 
uma abordagem do assunto que sinteti
camente tentaremos transcrever. Diz o 
mestre: 

·"Qual a relação tecnicamente acei
tável entre o deficit em conta cor
rente e as exportações? A resposta 
depende da taxa de crescimento des
tas últimas. lll possível provar que 
se o deficit em conta corrente re
presenta mo/o das exportações e es
tas crescem de 1% ao ano, então a 
relação entre dívida liquida (incluin
do investimentos diretos) e exporta
ções te~derá a longo prazo para m/1. 
Essa formula nos permite distinguir 
o que é do que não é plausível em 
matéria de endividamento externo. 
Uma relação deficit em conta cor
rente/exportações de 45% com estas 
últimas crescendo de apenas 5% ao 
ano parece insustentável: a relação 
dívida/exportações tenderia para 9 
vezes, se a taxa média de juros fos
se de 7% ao ano, o fato significaria 
que 63% da receita de exportação 
acabariam comprometidos por encar
gos financeiros; e é claro que mui
to antes disso os financiadores in
t~rnacionais nos cortariam o crédito. 
Ja uma relação m=40% com as ex
portações crescendo a 17% ao ano 
levaria o País a uma dívida externa 
de 2,35 vezes as exportações anuais 
o que se pode considerar um coefi
ciente razoável." 

O Sr. Itama.r Franco- V. Ex.• me per
mite um aparte? 

_ O SR. VIRGíLIO TAVORA - Pois 
nao. 

O Sr. Itamar Franco - Quando V. Ex.• 
cita esses problemas aritméticos do Mi
nistro Mário Henrique Simonsen, então, 
V. Ex.8 concordaria, tomando como base 
o parâmetro, como disse V. Ex.•, de di
vida e exportação, se nós crescêssemos 
a exportação de capital liquido externo, 
se esse crescimento fosse maior que as 
e!'portações, teríamos, então esta rela
çao, que o Ministro dá ai como tenden
do para o infinito. Mas, se ao mesmo 
tempo, esse ingresso do capital liquido 
externo f·or menor que a exportação, es-

sa forma poderia nos conduzir a um 
número bem menor que o infinito. o que 
significaria . que nós teríamos que cres
cer, 110 item exportação do capital ex
temo, exponecialmente. Creio que V. Ex.• 
concordaria com esta fórmula. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- E res
pondemos a V. Ex.• que, com muita jus
teza, o Professor Delfim Netto situa em 
seis meses o prazo pendente de futurolo
gia quanto a acontecimentos económicos. 
V. Ex. a vem com o infinito. . . A nobre 
Oposição tem horizontes muito ambicio
sos, inatingíveis.. . O que justamente a 
fórmula nos dá é um parâmetro finito 
e o que V. Ex.• ouviu, até agora; foi di
zer que 1974 tinha sido um ano atípico 
que o problema que nos afligia não era 
aquela relação e, sim, o deficit de conta
corrente. 

Não sabemos se V. Ex.• bem percutiu 
as nossas afirmações iniciais. 

O Sr. Itamar Franco - Exatamente. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- E temos, 
como exercício aritmético, que dentro de 
limites finitos - V. Ex.8 passou para o 
infinito dentro do infinito. V. Ex.• culti
va tanto a matemática, como nós, e sa
be perfeitamente que, quando vamos às 
quantidades infinitamente grandes ou in
finitamente pequenas, podemos chegar 
aos paradoxos mais interessantes, como 
o que V. Ex.• exemplifica. Mas, aqui o 
que o procuramos apresentar foi uma 
tentativa de fixar limites em que se po
deria agir com segurança. Não estamos 
defendendo que seja esta a proposição 
ideal. Estamos dizendo a v. Ex.a - re
petill}OS - que a preocupação maior nos
sa nao é o montante da divida externa 
e sim o deficit das transações correntes. 

O Sr. Itama.r Franco - Correto. Mui
to obrigado a V. Ex.• 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Agrade
cemos a V. Ex.• pelo brilhantismo do 
aparte. 

Repetimos mais uma vez: um deficit 
de 6,9 bilhões de dólares em conta-cor
rente pode ser admitido um ano, e como 
falamos a linguagem da verdade não te
mos nada a ocultar aos Srs. Senadores, 
mas não pode estender-se por anos a 
fios sob pena de entrarmos em endivi
damento de bola de neve, a que se refe
re V. Ex.• Somos os primeiros a procla
mar isso. 
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Dai as medidas tomadas pelo Gover
no para frear este deficit enveredando 
decididamente pelo caminho da substi
tuição de importação de bens de capital 
ao mesmo tempo que impunha obediên
cia a um orçamento de Importação dos 
mesmos por parte das entidades gover
namentais responsáveis maiores pelo au
mento deste desequilíbrio. 

Quando aqui tratarmos - esperamos 
que, nesse caso, a experiência do Vice
Lider da Oposição nos socorra - do pa
pel das empresas governamentais dentro 
da economia brasileira, de verdadeiros 
impulsionadores de grande parte do nos
so desenvolvimento, ai Iremos bem veri
ficar que elas são responsáveis aproxi
madamente por 40% dessas importações 
nos anos mais favoráveis. 

O Sr. Itamar Franco - Apenas com 
uma digressão. Trata-se da necessidade 
de que o Governo realmente limite as 
Importações das suas empresas oficiais. 
E aqui me recordo Excelência que, por 
exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce 
importou da Espanha uma usina de pe
lotização para 3 milhões de toneladas ao 
ano, que deve funcionar aproximada
mente em 1977/78, e, por incrível que 
pareça, foi importada toda a usina. Não 
se pretendeu verificar se havia equi
pamento nacional que pudesse, em par
te, substituir essa importação. Ela foi 
importada na sua totalidade, com gran
de prejuízo, creio, para a própria indús
tria nacional e para a balança de pa
gamento do Governo federal. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Eminen
te colega, esse assunto vai ser por nós 
percutido, isto é, as importações nas 
joint ventures. V. Ex.a vai bater palmas 
ao governo por ter feito um orçamento 
de importações para todos os seus órgãos. 
Não sei se V. Ex.a está ciente disto. 

O Sr. Itamar Franco - Estou sim. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Todos os 
órgãos governamentais estão agora en
quadrados dentro de um orçamento de 
importações, em que se procura dar o 
máximo de prioridade à. Indústria bra
sileira no fornecimento destes equipa
mentos. Mais ainda, o caso da Vale do 
Rio Doce que procuraremos percuti-lo, e 
se V. Ex.a - nos deu tão generosamente 
o seu tempo - concordasse, fa-lo-íamos 
no momento apenas sinteticamente. 

O Sr. Itamar Franco - Pois não, Exce
lência. 

O SR. VmG:tLIO TAVORA- Ai é um 
assunto com justificativas que, se não 
absolutamente convincentes para a no
bre Oposição, pelo menos aparece como 
justificativa financeira e económica pa
ra operação que a joint ventare ia fazer. 

O Sr. Roberto Saturnino - V. Ex.6 me 
permite um aparte? 

O SR. VmG:tLIO TAVORA - Com pra
zer. 

O Sr. Roberto Saturnino - Agora que 
V. Ex.a entra na parte daS medidas ten
dentes a diminuir a perspectiva do defi
cit, gostaria de fazer uma observação: 
em primeiro lugar, elogiando a disposi
ção do governo nas medidas tendentes a 
cortar as Importações do supérfluo e as 
importações das entidades governamen
tais, de um modo geral 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - O gover
no fez um orçamento para entidades ofi
ciais. De aqui para diante ninguém im
porta mais que uma quantia X, digamos. 
Naturalmente O% do ano passado. Mas 
esse número varia, como V. Ex.a sabe, de 
uma para outra no conjunto, 40% 

O Sr. Roberto Satumino - Agora per
mite V. Ex.a fazer uma observação? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Pois não. 

O Sr. Roberto Sa.tumino - Sendo a 
importação de petróleo, um Item tão pe
sado tanto quanto o de máquinas e equi
pamentos e o que nós não compreende
.mos é, digamos assim, a Inércia do go
·verno diante do problema do crescimen
to das importações de petróleo. Não vou 
ao ponto de defender um racionamento 
por estabelecimento de cotas, porque to
dos sabemos os efeitos. 

O SR. VmGtLIO TAVORA - V. Ex.a 
nos ~pedrejava outro dia. Continue. 

O Sr. Roberto Saturnlno - Não, não 
sei. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - V. Ex.a 
talvez não, mas o resto nos apedrejava 
no outro dia, repetimos. 

O Sr. Roberto Saturnino - Eu reco
nheço ... 
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O SR. VIRGíLIO TAVORA - E o povo 
muito mais. 

O Sr. Roberto Saturnino - . . . reco
nheço os efeitos que uma medida des
sas teria sobre a indústria automobllls
tica que tem uma importância Inegavel
mente muito grande na economia, resul
tado de um modelo contra o qual nos ba
temos. Mas é um fato consumado, está ai 
e não vamos condenar a nossa econo
mia a· um declinio acentuado em decor
rência de uma paralisação da indústria 
automob!listica. Então não vou defender 
aqui um racionamento por cota, embo
ra ache que numa emergência ele é vá
lido, e o governo deveria ter em mãos, 
diante da gravidade da situação do ba
lanço de pagamentos, alguns projetlnhos 
preparados para entrar num raciona
mento por cotas, se Isso se fizer neces
sário. Agora, outras medidas de conten
ção, do tipo de limitação de velocidade 
em estradas - mas uma limitação real
mente severa -, medida de restrição i: 
circulação de automóveis nos centros 
congestionados na cidade, medidas de 
incentivos ao transporte coletlvo. Isto re
presenta medidas não tanto de raciona
mento mas de racionalização do uso da 
gasolina que poderiam ter sido tomadas. 
1l: realmente estranho que o governo não 
tenha entrado ainda nessa matéria por
que a situação está a pedir medidas sé
rias, tendentes a impedir, pelo menos, o 
crescimento das importações, crescimen-. 
to esse que já se verificou no ano passa
do a uma taxa - embora menos eleva
da do que a dos anos anteriores - ain
da alta, se não me engano, superior a 
7%. Acho que se pudéssemos conter isso 
na faixa do 1% ou do zero, conter em 
valor absoluto as Importações, teriamos 
ganho um grande tento na batalha dos 
deficits da nossa balança de pagamento. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Eminente 
Líder, bastaria lermos o capítulo do II 
PND referente à energia para V. Ex.e. 
sentir que justamente o governo e o VI
ce-Líder da Oposição parecem estar tão 
próximos nos intuitos e nas providências 
a tomar. 

Permitimo-nos ler um livrinho muito 
do conhecimento desta Casa: II Plano 
Nacional do Desenvolvimento, página 70: 

"Redução da dependência em rela
ção a fontes externas de energia. Es
sa dlretriz - vamos sintetizar para 
não cansar V. Ex.•• - será executa-

da através de três principais linhas 
de ação. Primeira, a atuação no sen
tido de aumentar a oferta interna de 
petróleo; segunda, a diversificação 
das fontes Internas de energia e me
didas visando especificamente a evi
tar desperdícios, ou onerando o uso 
supérfluo de combusiveis: limitação 
do horário de funcionamento dos 
postos de gasolina, maior tributação 
sobre lanchas de passeio, punição a 
ônibus ou caminhões de motor des
regulado, estimulo aos veículos com 
melhor rendimento de combustível. 
Redução dos limites de velocidade de 
veículos em áreas urbanas e nas es
tradas. Adoção, progressivamente, de 
tecnologia poupadora de energia, 
particularmente, na indústria, em 
áreas de infra-estrutura e etc. etc. 
etc. 

Vê v. Ex.e. que, nisto, governo e oposi
ção estão com as suas intenções símiles. 
Mas justamente no momento atual é que 
o governo acha por bem - isso é uma 
decisão governamental- não entrar com 
o racionamento, já que calculou que es
sas terceiras medidas, no seu conjunto, 
não dariam a proporção de economia que 
valesse o trauma à população. óbvio que, 
quando a situação, por qualquer motivo, 
assim a obrigar, não tenha V. Ex.e.s dú
vida de que das intenções passar-se-á a 
fatos. 

O Sr. Roberto Saturnino - Vê V. Ex.e. 
- permita-me dizer - que a Oposição 
tem boa dose de razão quando, em alguns 
casos, com certa freqüêncla - pode 
não agradar à Bancada governista, mas 
é um direito da Oposição -, qualifica o 
II PND como uma declaração de inten
ções que pode ou não vir a se realizar 
na prática, dependendo do desenvolvi
mento e da concretização dessas inten
ções que estão ai. 1l: um dever nosso fis
calizar e a todo momento apontar, di
gamos, essas defasagens entre intenções 
declaradas e medidas concretizadas. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- V. EX.8 

vai nos julgar, agora, advogado e não 
homem de engenharia. 

Vamos agradecer a v. Ex.e. o exemplo 
dado porque, se no Item Redução da de
pendente relação às fontes de energia 
nós formos ver o que nas páginas 74 e 75 
está estatuido e aquilo que o governo 
executou, chegaremos à conclusão de que 
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95% ob.scurecem esses 5 a 6%, Isto é, o 
governo diz: 

Programa maciço de prospecção, per
mitindo elevar os investimentos nesse se
tor, de oito bUhões, no período de 70-74, 
para vinte e seis bUhões no próximo 
qüinqüênio. 

Fez ou não fez? Está ou não está fa
zendo? "Desenvolvimento do programa 
de xisto". Está ou não está fazendo? 

"Diversificação das fontes de energia; 
Programa de Eletriflcação de Ferrovias; 
Política de Deslocamento Progressivo dos 
grandes Transportes de Massa para os 
setores ferroviários, marítimos e fluviais; 
Execução, principalmente nas áreas me
tropolitanas, do Programa Nacional de 
Transportes Coletlvos. Produção do Al
cool para adição à gasolina". 

Como sabe V. Ex.a., um dos grandes pro
gramas que está o governo tratando no 
momento é a fotossíntese - e assim, 
sucessivamente. 

De maneira que, nobre Senador, com 
o respeito merecido, nós lhe agradece
mos, não multo como engenheiro, mas, 
mais como advogado, a achega dada ao 
nosso discurso. 

Sendo uma das peculiaridades do atual 
modelo de desenvolvimento brasileiro e 
sua extroversão para o comércio externo, 
as dificuldades de redução de coeficiente 
.de importação- que significa a relação 
entre o total da exportação deste ano e 
seu produto Interno bruto - são as 
maiores possíveis e se tornarão cada vez 
mais crescentes, com o correr dos anos. 
E por quê? Inicialmente, porque - como 
aqui já foi citado - a sub.stltulção de 
importações, principalmente essas de 
bens de capital acarreta, Inicialmente, 
um aumento de Importações. Planta-se 
no presente para colher no futuro. 

Depois, raríssimo é o exemplo de um 
Pais que se aproxime da auto-suficiên
cia em matéria-prima. E, à proporção 
em que nos desenvolvemos, maior se tor
na a nossa necessidade dessas matérias
primas que vão embasar o nosso desen
volvimento. 

Em seguida, devemos levar sempre em 
conta que a substituição de Importação 
que teria lugar seria a de máquinas e 
bens de capital que exigem escala mun-

dial de consumo para sua produção ser 
económica. Mais ainda, embora parado
xal, uma substituição de Importações 
desses Itens, de Inicio, aumentaria -
vamos, aqui, repetir - o montante des
tas Importações - diremos: inicialmen
te, mas estamos tratando do momento 
atual. 

Tudo nos leva, pois, a esperar um cres
cimento, nos próximos anos, desse coe
ficiente de importação que ficará 15, 
16%, numa futurologia um pouco pro
vinciana, que aqui queremos exercitar. 

Prepararmos-nos então para uma ex
portação na mesma ordem daquelas Im
portações, é tarefa de todos os brasilei
ros. 

Trata-se pois de manter as reservas In
ternacionais do Pais, respeitados os limi
tes já citados n-o mais alto nivel possível. 

E, então - procuraremos desfazer 
aqui uma idéia muito difundida - fa
zemos. nossas palavras outras, palavras 
do dlrigen te das nossas finanças: 

"A Idéia de que o Pais, ao manter 
suas reservas Internacionais, está fa
zendo um correspondente sa.crificlo 
em termos do uso de suas exporta
ções - deixaria de utlllzar para Im
portações -, não considera o ponto 
capital de que, anualmente, suas 
Importações de mercadorias e servi
ços já são maiores do que as respec
tivas exportações (o deficit em conta 
corrente associado à absorção da 
poupança externa). 

Tendo recebido empréstimos exter
nos acima do necessário para aten
der - em anos passados, se diga 
- ao nivel "sustentável" do deficit 
em conta corrente, decidir acumulá
los sob a forma de aumento de re
servas Internacionais é medida de 
prudência. Dependendo do desenro
lar do futuro incerto, pode mesmo 
constituir-se a posterior! em ato de 
sabedoria. A experiência recente -
aqui por nós citada - que o diga. 

Salvamos-nos, em 1974, graças ao 
atendimento do nosso deficit da ba
lança de pagamentos, por socorro 
das reservas Internacionais. 

Pode-se mesmo demonstrar que o 
custo dessa acumulação excepcional 
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de reservas - Isto é, os juros que pa
gamos dos empréstimos, menos os 
juros da aplicação que fazemos des
sas reservas, pois nós também vira
mos emprestadores das nossas pró
prias reservas Internacionais, que 
não ficaram paradas- no Banco para 
criar mofo ·- "é um seg)lro que sal 
barato," em termos de evitar o famo
so anda-pára da economia pátria. 

-:S: como que uma penalidade, como que 
um seguro que pagamos para ter um 
descanso, uma tranqüllidade nas suces
sivas necessidades que se nos antepuse
rem, como no caso de 1974. Quanto a 
1975, prognósticos multo melhores já se 
apresentam. 

o alto nível de reservas nos dá uma 
segurança adicional: a de termos o tem
po necessário para reprogramar sem 
choque o nosso balanço de pagamentos, 
caso as condições do comércio e do mer
cado financeiro não correspondam às ex
pectativas. 

Algumas palavras teremos então que 
dizer. Esperamos, Sr. Presidente, ainda 
estarmos dentro da tolerância combina
da do tempo das lideranças de ARENA e 
MDB que nos foi cedido. 

A1l reservas Internacionais nos dão 
mais uma segurança adicional: a de ter
mos o tempo necessário - repetimos -
para programar, sem choques, um balan
ço de pagamento, caso as condições do 
comércio e do mercado Internacional as
sim o obriguem. 

Quais os números da divida externa 
brasileira? Já o dissemos aqui, atenden
do à solicitação do eminente represen
tante do Paraná: 15 bilhões e 593 milhões 
de dólares, dados do Banco Central, re
ferindo-se a setembro de 1974. Esta ci
fra passou a representar 17,5% do Pm. 
Se tomarmos como referência dezembro, 
representa - e outra resposta é dada ao 
eminente colega- 22,3% do PIB e não 
35%, como pensava S. Ex.a 

Também esclarecemos que, em 1974, o 
Governo brasileiro não utlllzou os seus 
cllreltos de saque; junto ao FMI. Quer 
dizer: quando nos é perguntado se nesta 
dívida estão computados os saques jun
to ao FMI, respondemos: Sim. E adita
mos: em 1974 o governo brasileiro não 
usou o direito de saque junto ao FMI. 
Pelo contrário, tocou a nós, como mem-

bros do FMI - e vemos aqui, Srs. Sena
dores da Oposição, que já estamos pas
sando a Idade adulta no cenário mundial. 
Saímos da área de subdesenvolvimento: 
nós, ao contrário, com parcela pequena 
é que contribuímos para o fundo, para 
que outros países, Inclusive bem desen
v-olvidos, como a Holanda, pudessem ter 
a comtemplação daqueles saques. Dire
mos: o Brasil contribuiu com parcela 
modesta, mas, em todo caso, s!gnlflcati
va, para nosso orgulho, de 5,5 milhões 
de dólares para os Direitos Especiais de 
Saque (DES). 

O perfil da divida - anexamos um 
quadro, e só podemos anexar, Infeliz
mente, pelas razões há pouco apontadas, 
referente a setembro - nos dá encarg-os 
a amortizar até 1979. Levando-se em 
conta os dados apresentados pelo Banco 
Central do Brasil (setembro de 1974), 
podemos afirmar que até 1979 serão os 
seguintes os números que representam 
os totais a amortizar: 

1975 - US$ 1.806,2 milhões 
1976 - US$ 1. 811,9 milhões 
1977 - US$ 1. 789,3 milhões 
1978 - US$ 1. 655,8 milhões 
1979 - US$ 1.413,6 milhões 
Total US$ 8.476,8 milhões 

T-otal· este que, se tomarmos os dados 
estimativos que apresentamos para de
zembro deste mesmo ano (1974) - e po
demos afirmar aqui, com toda ênfase a 
este Plenário, podem divergir pouquíssi
mo disto, mas não podem sair dessa or
dem de grandeza -, cremos que esse to
tal atingirá a US$ 9.435,0 milhões. Em 
cada ano não passando a amortização 
acima de US$ 200 milhões. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. Ex. 
um aparte? 

O SR. VmGtLIO TAVORA - Com to
do prazer. Donos do tempo, além do pra
zer de ouvi-los. V. Ex.as têm prioridade. 

O Sr. Evelásio Vieira- Nobre Senador 
Vlrgillo Távora, em capítulos V. Ex.a faz 
abordagem da atlvldade do governo, no 
campo do desenvolvimento da economia, 
de que, até agora, ficaríamos em busca 
do progresso. Não encontramos ainda 
com exatldão o desenvolvimento. V. Ex.a, 
como de hábito, comunica-se extraordi
nariamente com o Plenário, através da 



- 2:37 -

inteligência, da facilidade de expressão· e, 
principalmente, da expressão fácil, em 
paradoxo com a maioria. dos economis
tas, que se preocupam com a sofistica
ção do verbo. E mais, V. Ex.a associa as 
palavras simples, fáceis de acesso para 
nós outros aos gestos, dando-nos, assim, 
uma oomunicação excelente. Dizemos 
inicialmente dos nossos cumprimentos, 
pela magnifica defesa que faz da atua
ção do governo. Pediria permissão -
como curioso de Economia - para fazer 
algumas ponderações. Procurando o 
abrandamento do seu deficit na balança 
Internacional, o governo federal Incenti
vou, com ênfase, as exportações, através 
dos estimules. Uma parcela do empresa
riado brasileiro se embriagou com esses 
estimules - os Incentivos fiscais. In
clusive essa parcela procurou o merca
do externo e se dedicou à expansão do 
seu parque fabril. Houve uma Instabili
dade económica externa, e essa parcela 
de empresários brasileiros está. a atra
vessar dificuldades. Faltou ao governo 
orientação aos empresários. Sou de uma 
cidade que é possivelmente o maior par
aue têxtil do extremo sul brasileiro. So
frem os nossos empresários, em face des
sa falha - no meu entendimento - do 
Governo. Mais umas ponderações rápi
das. 

O SR. VIRGíLIO TA.VORA - l'll V. Ex. a 
contra o Incentivo às exportações? 

O Sr. Eveláslo Vieira - Não. A favor 
dos Incentivos. Mas deveria o governo, 
com a cautela que deve à sua responsa
b111dade, orientar os empresários, no sen
tido de não expandirem as suas empre
sas, de não se dedicarem tão agressiva- , 
mente às exportações, desprezando o · 
mercado Interno. Minhas ponderações: o 
governo- no meu entendimento- não 
tem sido feliz no estabelecimento das 
prioridades. Exemplos: Importamos aço 
- e é o segundo Item a pesar na balança 
Internacional- para fabricar carros de 
passeio, de esporte, nos esquecendo de 
produzir caminhões para o transporte da 
nossa economia. V. Ex.a te mconhecl
mento pleno de que se paga ágio, por 
fora, para se conseguir caminhões; de 
que deixamos de fabricar tratares para o 
desenvolvimento mais célere da nossa 
agricultura. Esquecemos-nos também do 
aproveitamento melhor das nossas rique
zas naturais. Um exemplo só, Senador 
Vlrgillo Távora: no meu Estado há cal
cário em abundância, entretanto, os ca
tarlnenses estão a comprar, a adquirir o 

cimento do Recife, de Montes Claros, do 
Uruguai, Inclusive através do contraban
do, em detrimento do desenvolvimento 
da Indústria de construção civil no meu 
Estado, no conseqüente encarecimento 
das habitações em Santa Catarina. Se
riam estas as considerações que tinha
mos a fazer, dentro da abordagem que 
V. Ex.a realiza nesta tarde, em comple
mento à Iniciada na última semana. 

O SR. VIRGíLIO TA.VORA - Inicial
mente os agradecimentos, claro, às pa
lavras generosas do ilustre representan
te de Santa Catarina, .cuja cidade, por 
coincidência, conhecemos multo, porque 
já. servimos, em toda aquela zona, no 
Inicio de nossa vida mlll tar. 

Número dois, dlriamos que realmente 
não se pode fazer a execução de uma po
litica complexa e agressiva, como foi esta, 
de tirar uma Nação de um estágio e pro
curar colocá-la noutro, de dar uma gran
de dimensão a sua economia sem cho
ques. Desenvolvimento é choque, desen
volvimento é desequllibrlo que tem que 
ser corrigido a cada momento. A cada 
problema que aparece - disse já uma 
autoridade financeira deste· País - de
vem ser criados três. Resolvidos esses 
três, aparecerão nove que, por sua vez, 
se transformarão em vinte e sete. 

Diríamos a V. Ex,6 , nobre Senador 
Evelá.slo Vieira, que realmente não se 
podia pensar numa politica de exporta
ção sem que houvesse percalços. E esses 
percalços apareceram no momento em 
que eles eram também presentes em to
das as nações do mundo. 

O governo, não descurou do mercado 
Interno, Incentivou e multo as exporta
ções e a terra de V. Ex.", como toda aque
la dadivosa região, que tanto faz pelo 
progresso do Brasil, deve multo aos In
centivos de exportação do governo revo
lucionário. Mas nós vamos para adiante 
e responderíamos a V. Ex.a Importamos, 
como segundo Item Isolado da pauta, 
ferro e aço para fazer carros e cami
nhões, mas caminhões que não estão 
em número suficiente. Isso, realmente, é 
uma conduta de combate dentro da Ini
ciativa privada a que o governo dá a 
necessária liberdade, e são apresenta
dos parâmetros. Agora, V. Ex.11 vê as dlre
trlzes apresentadas para que a produção 
de caminhões suba mais ainda do que a 
de carros. Mais ainda, a Indústria a.uto-
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mobllistica, com todos os erros dos apres
samentos, feitos na sua instalação - e 
somos suspeitos para falar, porque ela 
não é de responsab111dade do governo re
volucionário -, não há brasileiro que não 
sinta que mesmo com os defeitos oriun
dos, repetimos, de origem .. mal alicerça
da, se constitui realmente em uma das 

·Iocomotoras do nosso desenvolvimento. 

Fala-se que temos crescimento e não 
desenvolvimento. Sr. Presidente, isso é 
justamente um dos objetivos de uma das 
nossas exposições. Naturalmente teremos 
que combinar com o eminente Lider Ro
berto Satumino, para que S. Ex.6 contra
dite parte das nossas afirmativas, em 
uma oração, que saberemos ser brilhan
te, para não ficar o assunto objeto de 
um monocórdio. Teremos então, depois 
de dois ou três pronunciamentos, que fa
zer uma pausa. Não sabemos se teremos 
tempo, nessa primeira ou segunda pausa, 
de percutir o assunto mas é tema de um 
dos nossos pronunciamentos: crescimen
to versus desenvolvimento, situando a 
posição do governo, a que nos parece cer
ta e adequada para a situação atual. 
Mas, já daremos o aparte ao dono do 
tempo. (Risos.) 

Finalmente, Sr. Presidente, diz o emi
nente colega Evelásio Vieira que temos 
calcário e somos obrigados a comprar 
cimento de Recife. li: porque - e ai o 
Vice-lider do Partido de V. Ex." sabe su
ficiente - a nossa poupança não chega 
para todas as nossas necessidades. O 
ideal é que, onde houvesse calcário, hou
vesse uma exploração imediata. Onde 
houvese minério de ferro não exportasse 
só ele, exportássemos aço. Mas, onde a 
capitalização para poder fazer tudo isso? 
Então, na maneira da distribuição dos 
recursos é que está, justamente, a grande 
controvérsia governo e oposição. Nas 
prioridades a dar ao emprego da poupan
ça Interna e daquele suplemento de pou
pança externa, que vem a nós sob a for
ma dessa politica que vemos, defendendo 
não com o brilho que os Srs. Senadores 
poderiam esperar, mas pelo menos com a 
consciência de quem defende uma causa 
justa, é que foi passivei, dentro da di
visão dessas poupanças, chegar ao Bra
sll de hoje que, repetimos, é um Brasil 
que ostenta uma outra dimensão de eco
nomia. Quem compara pelos principais 
índices -que em outro pronunciamento 
procuraremos anexar, dando a posição 
relativa do Brasil e de outros Palses mais 
ad!antados, de 63 e de 73 - verá que 

realmente atingimos outro estágio de 
economia. 

O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex.6 dá li
cença para um aparte? 

O SR. VJRGtLIO TAVORA - Com 
prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira - Falei que o 
go·terno federal não tem sido feliz em 
contemplar as prioridades necessárias ao 
desenvolvimento nacional. Em relação 
ao cimento, os empresários que deveriam 
contar com as facilldades do governo 
para implantar uma indústria de cimen
to no Vale do Itajai-Mirim, em Santa 
Catarina, têm encontrado dificuldades. 
E, verdade seja dita, não é exceção lá, 
porque em Brasília também tem aconte
cido. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Eminen
te colega, é até uma falta de ética apelar 
para o testemunho do Líder do Partido 
de V. Ex.", para informar a V. Ex. a que a 
dificuldade maior- sabe V. Ex." que so
mJs privativista - do BNDE, que é o 
instrumento maior de financiamento de 
projetas que temos hOJe no Pais, permi
ta-nos a franqueza é porque todo mun
do sonha com a privatização dos lucros 
e a socialização dos prejuízos. O BNDE, 
e multas vezes foi aqui referido o caso 
de uma siderurgia, apóia como talvez 
país nenhum está apoiando, a instalação 
de projetas. Não é um elogio ao Dr. Mar
cos Viana nem à sua equipe, pois não so
mos dados a encômios. O problema é que 
a nossa poupança é pouca e centenas e 
centenas de projetas são apresentados 
requerendo um montante de recursos 
muito superior a ela. No mais das vezes, 
esses projetas- permita-nos a franque
za de dizer - têm de privados a dire
ção, têm de privados, digamos, a inten
ção e muito pouco da participação. En
tão, cabe àquela pouca parte da poupan
ça, que é a oficial, atender a uma gama 
imensa de necessidades. 

Discutir essas prioridades é obrigação 
nossa, é obrigação de V. Ex.", mas não o 
podemos fazer neste acanhado tempo de 
que dispomos. O Sr. Presidente já nos 
olha, advertindo e com justa razão, por
que abuso como este nosso só é compa
rável ao do eminente Senador Paul/o 
Brossard, em termos de extensão de dis
curso. Mas diríamos a V. Ex.6 que esse é 
um assunto para ser discutido nesse 
mesmo nível de tranqüllidade, de hoje 
à tarde: as prioridades estabelecidas pe-
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lo governo brasileiro estão certas ou não? 
Analisado não com conceitos opinativos, 
mWI com argumentos derivados de racio
cínio após uma discussão que acredita
mos seja construtiva para o Brasil. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.• permi
te um aparte? 

O SR. VIRGtLIO TAVORA- Pois não. 

O Sr. Itamar Franco - Gostaria de di
zer que V. Ex.•, hoje, faz a abordagem 
de um W!sunto que realmente é fasci
nante, um W!Sunto que interessa a Nação 
brW!!leira. 

O SR. VmGíLIO TAVORA - Multo 
árido, veja o número de Senadores ora 
no plenário. 

O Sr. Itamar Franco - Nós temos fa
lado multo, aqui no Senado, que os as
suntos de ordem económica são os pouco 
usuais da Casa. 

O SR. VmGiLIO TAVORA- MWI, sua 
discussão é básica para o desenvolvi
mento do Pais. Infelizmente é necessária. 

O Sr. Itamar Franco - Exatamente, 
Excelência. 

O Sr. .Jarbaa Passarinho - Ou feliz
mente ... 

O SR. VmGtLIO TAVORA - Não di
zem infelizmente porque estamos can
sando muito o auditório com números. 
E sabemos que a discussão da justeza 
ou não da politica económica brW11le1ra, 
como no ano passado, foi a da justeza .. 
ou não da politica nucle.ar brW~ileira, em · 
que tanto o governo como a oposição se 
empenharam, são temas básicos para o 
futuro da nossa Pátria, porque um erro 
fundamental cometido na matéria se 
reflete durante anos e anos. 

O Sr. Itamar Franco - :g: certo que 
nós, da oposição, defendemos um modelo 
econômico. Nós não vamos discutir aqui 
politica, mas o debate se assenta num 
projeto de ordem politica. O assunto 
está na ordem económica e eu apenW! 
queria, neste final de aparte, me con
gratular com V. Ex.• :g: como eu estava 
dizendo: o W!Sunto é fascinante, é um 
assunto que interessa a uma nação q~e 
quer progredir e quer crescer, e que nao 
pode ver jogado fora o esforço da sua 
Pátria. V. Ex.• me deu aqui, através do 
seu trabalho, os números que represen-

tam os totais a amortizar .. V. Ex.• fez 
uma projeção, também, de setembro de 
74 a dezembro de 74, do possivel endivi
damento externo nosso. Gostaria de sa
ber se v. Ex.• já fez - não naqu!le sen~ 
tido de futurologia - a projeçao para 
o total possivel da diVida externa bra
sileira, no fim de 1975, já que é o próprio 
Ministro da Fazenda quem nos chama a 
atenção para que esta diVida de 1975 
deva ser bem controlada. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Eminen
te Senador, poderemos apresentar dados 
absolutamente pessoais:· Não está falan
do .aqui nem o Vice-Lider da Maioria. De 
acordo? 

O Sr. Itamar Franco - De acordo. Eu 
citei a projeção de V. Ex.• em relação a 
dezembro de 74 e, ao que parece, a pro
jeção de V. Ex.• coincide perfeitamente 
com a informação do Banco Central. 

O SR. VmGtLIO TAVORA- Não, o 
Banco Central. .. 

O Sr. Itamar Franco - Ele dá cerca 
de dezessete bilhões e cem ... V. Ex.• fa
lou em dezassete ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Vêem os 
Senhores, como esta Oposição é bem in
formada. Perguntamos há pouco, aliás, 
ao Vice-Lider Senador Roberto Satur
nino, se já tinha em mãos o relatório; 
S. Ex.• nos disse que não. MWI, podemos 
corrigir V. Ex.•: do relatório do Banco 
Central, página 238, só consta aquele 
endividamento que eu citei: U$ 15.913, 
milhões. 

O Sr. Itamar Franco - Até setembro 
de 74. 

O SR. VmGtLIO TAVORA- Até se~ 
tembro. Não há a menor dúvida. 

O Sr. Itamar Franco- Então, vamos 
por favor à projeção de V. Ex.• 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Nem 
!riamos nós - que somos representan-
tes ... 

O Sr. Itamar Franco - MWI aceitamos 
a projeção de V. Ex.• para deze!,llbro de 
74. v. Ex.• chamou bem a atençao: nos
sa projeção. 

O SR. VIRGtLIO TAVORA Nossa 
projeção; e não escondemos como a ela 
chegamos. 
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O Sr. Itamar Franco - Exatamente. 
Allá.s é tão fá.cU de calcular. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sim, é 
fácil. Temos a Impressão de que a divida 
- projeção essa pessoal - bruta ascen
derá. à ordem de grandeza de .. vlnte e um 
e melo a vinte e dois bilhões de dólares 
em d~zembro de 1975. Opinião pessoal, 
que nao envolve a Maioria, multo menos 
quanto a exportações que, também, sem 
futurologia ser aqui exercitada, Irão pela 
ordem de grandeza de dez e duzentos a 
dez e quinhentos; futurologia, sem que 
Isso represente opinião definitiva. 

Em junho, como fizemos o ano passa
do, daremos - aí sim - já com o resul
tado do primeiro semestre, uma aproxi
mação mais refinada desses números. 
Gostaríamos que V. Ex.a os guardasse. 
Vamos conferi-los. 

O Sr. Já.rbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. VIRGtLIO TAVARA- Damos 
o aparte ao eminente Líder. 

O . Sr. Jarbas Passarinho - Não quero 
fazer um aparte provocador, de maneira 
nenhuma, mas gostaria de registrar dois 
fatos .neste episódio final: primeiro, é 
que, realmente, o nobre Senador Itamar 
Franco é um homem profundamente 
coerente. Ontem, ele se queixava de que 
o Senado, de algum modo, perdia o seu 
tempo mergulhando nos .arcanos do pas
sado; e, hoje, ele pede a V. Ex.a. que se 
sinta tentado a repetir Hermann Khan. 
E, aqui é que me parece estar o perigo; 
é que V. Ex." aceitou, naturalmente, sa
bendo o risco que corre, porque o autor 
que não é, evidentemente, o mais pre
ferido do nobre Vice-Líder Roberto Sa
turnino, que é o professor Antônio Del
fim -Netto, gostava de dizer que em ma
téria de futurologia em economJa, qual
quer coisa feita Mima do prazo de seis 
meses é extremamente aleatória. De mo
do que eu me congratulo com V. Ex.a por 
ter tido a coragem de aceitar esse repto 
do nobre Senador Itamar Franco e de 
ter mergulhado na previsão, sem bola de 
cristal, e Isto me parece ainda multo 
mais importante, porque se V. Ex." ti
vesse se servido dela na tribuna., eu ain
da renderia minhas homenagens a este 
auxilio; mas, sem nenhum auxilio, V. 
Ex.6 aceitou a provocação, embora dizen
do que o fazia em caráter pessoal. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Eminen
te Líder Jarba.s Passarinho, nossas res
postas são sintéticas, à militar; número 
um: estamos bem dentro do limite delfl
nlano, porque dissemos ao nobre Senador 
Itamar que, em Junho, como no ano pas
sado, faríamos declaração com dados 
mais aproximados. 

O Sr. Jarbas Passarinho .,.... Um aparte, 
para me redimir. Confesso a V. Ex.a que 
tenho sido traido pela memória; eu jul
gava que estávamos vivendo 74. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA -Não tem 
de que se redlmlr, nem se a memória o 
traiu, nobre Senador. O aparte de V. Ex.a, 
brilhante como os demais, apenas serve 
para chamar atenção, tanto do orador, 
quanto da Oposição, para como é dlflcll 
exercitar futurologia, mesmo a curtíssi
mo prazo, no terreno movediço, que é 
hoje a economia mundial. . 

Mas, diríamos a V. Ex.a, Srs. Senado
res, que aqui foram apresentados dados, 
como no ano passado foi feita. a expo
sição, daquilo que o governo julga certo 
na condução de sua política económica 
quanto ao setor externo. Procuramos 
percutir os pontos bá.s!cos desta econo
mia extrovertida, e os resultados obti
dos. Para. isto dividimos a. primeira par
te da oração, que era dos resultados ime
diatos do passado, em dois segmentos. O 
primeiro, até a crise de 1973; e, por co
modidade, como essa. crise era em outu
bro, fomos até dezembro. Então, Inclui
mos até o ano de 1973. No segundo, apre
ciamos o atípico ano de 1974, nos aven
turamos a apresentar perspectivas para 
1975. 

Anexos, a fim de que nada pareça que 
está escondido, são fornecidos à nobre 
Oposição cinco quadros, contendo todo 
o perfil da divida e as projeções feitas 
até, praticamente, o fim do século. 

Achamos, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que, esta primeira parte concluída, 
estamos em condições de passar, em 
próxima sessão, para o exame de outro 
daqueles fatores que dissemos limitati
vos de nosso desenvolvimento, que cons
tituem desafios a serem vencidos, para 
que o Brasil, justamente, possa conquis
tar o lugar a que faz jus na constelação 
das demais Nações do mundo. 

A todos os Srs. Senadores o nosso mui
to obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
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!I.'O'l'Al. 

•1ZO(oà.zot69 m 
Ho'eda 534 
Ou troa 195 

.!f71 {>lar. 71/ZO lli. 
Hoe'da 587, 
Outros 187 

ntzl (Juo/7]17~ ill 
tfoeda· 686 
Ou troa 164' 

•<171JSet,JI/70 ~ 
Hocda 834 
Outro a 260 

,.171 (Dozl7]11g !.:.ill 
tloada 994 
Ou troa 381 

>rf72_(Hor~71172 .!.:1l!. 
Moa da . 1.190 

~n/72(JugHmi ~" Z-..!.11 
Hoeda 1.497 
Ou troa 616 

ht/7? !Sot 72171 2-590 

Hoeda 1.946 
Outros 644 

~z/72(ci:z 72/71 2.846 
~---.:li5c.!r 021 

Out'ros '52] 
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!';!!(])_!Jun 73/72! l:.lli 
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EU p X V 1 n A ;.• '$ 'f T o '=' ... ?'1,1CQ· 

Eopriisti~nos cm moeda o outros tipos 
·uq"CIIIA dt a~oo\.t.ização do P~~;.!nc.J.pa.t 

Varfaçio no período dt 1 Ano 

VA!Ogrs ASSOLUTOS 

-
·vc;cn::::TO~ Dzo:~a.::Ã'OOS 

1' '2' 3' 4' ~· 
Pos.tari2, 

••• 
lli !ll ll !2 ll ili 
ll8 276 52 45 lO ll 

1,7 - 66 17 20 35 172 

lli li~ ill ll !.!.§. ill. 
127 223 151 55 16 IS 

18 67 14 17 30 175 

ill ll lli ll l! ill 
144 iSS 319 51 7 lO 

lO 70 8 16 li 169 

ill lli ill ill ir l.2i 
141 251 ,240 155 23 24 
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16 24 40 50 36 215 
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2SG 458 333 204 132 ' 11/i 

29 63 77 91 69' 287 
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TOTAL 

l'leze~1hro • .1m ill 
tloed• 100 
Outro& 100 

H or Ç o • .!..li!. .!..9! 
tloeda 100 
Outro• lO O 

~- ill.l ill 
Horda 100 
Outros 100 

'eten1bro • .!.22.!. ill 
HoKda 100 
Out roa 100 

t~c~ .. .!lZl. ill 
Mo ada 100 
Outroa 100 

!!!!J 2. - llli ill 
Hocda 100 
Outros 100 

~- illl ill. 
Hoeda 100 
Outros 100 

;ctcmbro .- Hl72 lli 
1>1occla lO O 
Outro:-. 100 

~OZCn1bl'O - 1972 100 

Hocda 100 
Outro:s 1oo 

~!:2- .!!!1 ~ 
lfOOdll 100 
nutros 100 

~- lill 100 
r-:ooda 100 
Outroti 100 

l'to".bro - lill .ill 
Uootl,l 100 
Outros 100 

~;:.c:~.1.u:~ - ~ 1ro 
:~oo;o I iro] Ou.tro:J 100 

;,:.~:~'!;!~ - l~.l~i }Jl.~ 
r·:aloll!ol lOU 
Out1•!lr1 1&0 

~~:.m~l!:! .. ,!.!!_1:1. J.r&, 
l·:oed., l OJ 
0U1.'l'>J1i JQO 

11:.~.~.:;}~:::.?. .. l!:.2~~ ,l_O.Q. 
l~OOll,l !.DO 
Outhl~ IOU 

El!DtVXD,\Uj:VTQ EZTE!!'O 
Empréstimos e~ moCd1 e 
E~quem« dt amo~tiza~io 

Posição do f1• do •no 
' ' 

PIST~TGUTÇ~O PERCENTUAL 

o.utros ,tipos 
do P•.Lne.Lpat 
ou trhu!stre 

00 il,UAPRO ,.A 

\'e!CIJ.ii'Jll'OS Dm'=NADOS 

l' z• 3' 4' 5' lollt(lris. 
o 1'01 

ll ll 8 1 ' .l1 
ss 26 9 6 2 .2 
lO ' 8 7 7 59 

.1.!. ll !.! J ' l.!. 
42 31 IS 6 3 

8 9 8 7 7 61 

ll .!1 .!.!! 1 : .l1 
)0 34 23 7 3 
s 9 I I 63 , ll ll ' : l.!. 

17 41 23 11 4 
3 ' 9 I 64 

!Z. !í. ll J !!. 
48 24 16 3 

' ' I 59 

E. ll .u J ' !!. 
39 29 18 4 
7 9 . ' 60 

ll .2l '!! 2 : 37 

25 33 23 9 s 
s ' . ' 9 60 

.!! 22 .li ll .ll 
13 32 22 12 1 ll 

'3 lO 9 9 61 

!!. ll ~ .!!1 
1' 

!! 
3l. 21 u ~~ 12 
lO 9 9 57 

ll ll ~ ~ L ~ 
21 21 15 1; 1 17 
B ' ' 59 

2. ll ~ ~ !: l! 
13 20 15 14 l 25 
5 9 9 ,B 62 

5 ll ~ ~ ~ .!1 
6 19 15 15. 14 31 
3 lO ' . 9 8 61 

ll ll ll ~ lO ~ 
17 l·~ l!i 14 '12 20 
lO lO 9 Gl 7 56 

g l.~ }}. E .l.l ~ 
17 111 I" 111 13 JJ 
o I. O lO o 'I ~7 

.~ .u .!1 l~ .!.l. !.1.! 
G ll 13 IJ u 113 
I li lO 9 n ~'I 

.1 !2 E .!l ,1} .. ~!! 
J 11. ~~ ·l) 12 ,,r. 
3 li .10 :o d ID 

) • C, 

t!SS 1 " r.'lt h'\0 

Voncidoa 
M.U. :Doto:raina • Indo 

· cloo .-. ,.~snã-
4oo -

ill ll !.! 
.too 75' 25 
100 " I 

ill ll l! 
'100 7t 21 
100 ,. ' I 

r'oo .2! .2 
100 li n 
100 " I 

ill ll ! 
100 14 u 
100 " I 

ill ll ! 
ioo · ·as IS 
100 'ta 2 

ill .2.!. 1 
100 17 13 
10~ " 1 

ill ll 8 
100 17 I) 

100 18 ·z 

lli ~ 1 
100 90 lO 
100 .98 2 
.ill !.! ~ 
100 n '· 100 9S 2 

~ !.! ! 
100 92 a 
100 90 2 

.ill ~ .§. 
100 ,.2 8 
100 98 2 

.ill ~ §. 
100 9J 7 
100 98 2 
]!;2. .22.. i· 
lCO 

~· ·G 
100 98 2' 

,\!l.Q. 22. . ..!!. 
lO O ~· & 
lO O 90 1 

J.~~ 2! " lO O 9~ ~ 
lO O o a 1 

l,o~ 07 -~ -. 
IOU ~? 1) 
100 90 ' 
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~.i.'JJJJ.~.l_/} .. OJ,!_~ J_D.!!, 

t\oct;!.1 1 DO 
Oulr~~ 100 

~r 17 .!J.!.I.:u:O 117 o I o o 

Hoc.1n 100 
Ouii'O~ }0() 

.~: n/71 ( Jl!.n/1.!/.1! .I.!~ 

Hocd,, 100 
Outrol 100 

ct/71 (Sct/71no .Lo.E. 

t:oed;t 100 
Outros 100 

:.UlllQ (':! 17 .. 1.ill .lli 
tlocda 100 
Outroa 100 

>r/l?.(llor/711].!." !!E. 
tlocd.a 100 
Outros 100 

u n /7 2 ( J u n.~!.2Jl..l )..Q. q 
:l•l 
tiO$ldll 100 
Outru" 100 

ot/72(S<t/72/711 lQ.?. 
Ho'ccla 100 
OutroS 100 

~~l.l1L1l. .!E-E. 
ttoccla 100 
Outros 100 

!.CW.!~'!..rlllill.l l2E. 
lloc~., 100 
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~!...lli:!.!!!\.QJQ.1.l .!E-E. 
llocdo 100 
Outros 100 

~ 17 3 ( fi~ ~/~!l.Llli ~-0 .E. 
Nococlw 100 
Outtt.)r. 100 

o/7.HDod7.1/721 l.Q2 
:.:ocU'\ 100 
OÍ> t1•oo lOO 

~'r I ~'.::..1!!1..lll , J.Q~ 
~:ocdo. 100 
0Ut1'05 100 

!!.I'!.L!!!.C~un ·1~{.lli .!B.~ 
Nocdol · 100 
Outros 100 

Qt•/7ti(Set ."JII/73) .!E.B. 
100 
100 

ilJL!' I \' T TI 6 !L,:" ··: 'i' {'I 

E:r.,,,..Cstimos em moeda c outros tipo~ 
E4qtt~lll4 de cttiiO.'t.t.i:a~.ã:o do P'.i.inc;.ipal. 
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O SR. PRESIDENTE (Lourival Bap. 
tista) """"" Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, há pouco 
mais de 15 dias·, o Estado do Ceará re
cebeu a visita de S. Ex.a o Ministro Shl
geak! Uek!, da Pasta de Minas e Ener
gia. 

Naquele contato com a realidade cea
rense, S. Ex.e. manteve entendimentos 
com o Governador do Estado, com as 
demais autoridades, e debateu longamen
te, com as classes empresariais, proble
mas relacionados com a esfera de atri
buições de seu Ministério. 

Na ocasião, os empresários fizeram ver 
a S. Ex.a que a Implantação, desde fe
vereiro, da nova unidade tarifária ener
gética lrla trazer transtornos ao desen
volvimento do Ceará e do Nordeste, 
porquanto haviam sido fixados percen
tuais de aumento de 15% para os pré
dios residenciais e até 24,5% para o 
consumo Industrial. 

No momento em que as Indústrias cea
renses do Nordeste e de todo o País 
atravessam situação de dificuldade, en
tenderam os empresários cearenses que 
aquela medida deveria ser reexaminada, 
diante das dificuldades por que passa
vam, especialmente os Estados Integran
tes da região nordestina. 

O pedido de reviSão da implantação 
dessa unidade energética tarifária para 
o Nordeete foi feito através de memorial 
entregue ao Ministro Shlgeaki Uek! 
quando a revisão dessa providência é 
justificada cabalmente, conforme consta 
da leitura que farei para c·onhec!mento 
do Senado e da opinião pública brasi
leira: 

Fortaleza, 21 de março de 1975 
Ex.mo Sr. 
Ministro Shigeaki Uek!, 
DD. Ministro de Minas e Energia 
Nesta 
As entidades de classe empresarial 
do Ceará desejam aproveitar a visi
ta de V. Ex.a a Fortaleza para soli
citar-lhe um reexame da providên
cia do Ministro de Minas e Energia 
que, em 1.0 de fevereiro, implantou a 
unidade tarifária energética, no âm
bito regional. 
O Departamento Nacional de Aguas 
e Energia Elétrica, alegou, ao justl-

ficar os novos níveis de tarifas, fi
xados com base no Decreto n.o 1.383, 
de dezembro de 1974, que foi levado 
em conta o fato de que 65% do vo
lume dos Investimentos em obras de 
energia elétr!ca originam-se da re-. 
celta tarifária. E como, até 1980 os 
Investimentos globais, no setor ener
gético, deverão girar em tomo de 2 
bilhões de dólares, anualmente, a 
renda tarifária terá de contribuir 
c,om 1,3 bilhões, por ano. 
Além do mais, declara aquele órgão 
que o novo reajuste tarifário visa à 
eliminação de distorções que se vi
nham registrando no setor. 
Verifica-se, assim, que a unidade 
tarifária teve por finalidade atribuir 
ao governo recursos para ampliar os 
serviços energéticos, baseando sua 
politica em motivos de ordem finan
ceira, sem considerar a situação eco
nómica de regiões para as quais esse 
gravame constitui pesada sobrecar
ga, capaz de criar sérias dificuldades 
aos consumidores Industriais e resi
denciais. 

No caso específico do Nordeste, essa 
unidade tarifária vei-o contrariar os 
anunciados propósitos do governo no 
sentido de reduzir os desníveis que 
nos separam do Centro-Sul. 

O Nordeste atravessa uma situação 
difícil, pois a sua taxa de cresci
mento, inferior à nacional, impele-o 
para uma posição de crescente su
balternidade com relação a outras 
áreas mais prósperas do País. 

O governo tem manifestado preo
cupação diante desse fenômeno, pois 
não é conveniente manter-se uma 
região com cerca de 30 milhões de 
habitantes em estado permanente de 
subdesenvolvimento. O desequilíbrio 
interreg!onal é fator de perturbação 
económica e fermento de insatisfa
ção social, que o governo tem inte
resse em eliminar, a fim de acelerar 
e solidificar a integração nacional. 

Dentro desse quadro surpreende a 
adoção da unidade tarifária que 
Impôs aos consumidores nordestinos 
um aumento em torno de 15% a 
24,5% respectivamente nos setores 
residencial e industr~al. 

Os Ministérios da Fazenda, do Inte
rior e do Planej amento e os órgãos 
do escalão Imediatamente Inferior 
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que atuam no Nordeste têm ciência 
de que esta região enfrenta uma 
crise aguda, causada pela retração 
do mercado externo, onde se coloca 
a maio~; parcela de nossa produção, 
atualmente com preços av!ltados e 
comercialização dific!l. 

A presente conjuntura é bastante 
desfavorável à economia nordestina 
que, tendo seu maior suporte na pro
dução primária e, no estrangeiro, 
seu principal comprador (já que o 
mercado interno é insignificante, 
pelo baixo poder aquisitivo da po
pulação) está verdadeiramente asfi
xiada. 
Para que V. Ex.a tenha uma Idéia 
do nível económico da população 
nordestina, basta saber que a .... 
COELCE vem fazendo uma campa
nha para conquistar novos consu
midores de energia, nesta capital, 
oferecendo-lhes financiamentos para 
instalações residenciais, a juros mó
dicos e a prazos longos. 

Por outro lado, deve-se acentuar que 
o programa de expansão energética 
abrange essencialmente outras re
giões, que não o Nordeste, ao qual 
se impõe uma tarifa elevada para 
ajudar o custeio de obras a serem 
construídas e/ou ampliadas em zo
nas mais ricas, que serão as maiores 
beneficiárias desses melhoramentos. 
Compreendemos, em termos nacio
nais, a necessidade de impulsionar o 
setor energético, para acompanhar 
o desenvolvimento económico. Mas 
não podemos deixar de estranhar 
que essa política se execute com a 
imposição de sacrifícios a uma re
gião pobre como é a nordestina, que 
está precisando de tratamento es
pecial para sobreviver. 

Permita-nos V. Ex.a afirmar que a 
unidade tarifária, ao invés de erra
dicar distorções, como afirma o De~ 
partamento, de Aguas e Energia Elé-. 
trica, cria distorção, de caráter so
cial, conflltante com a f!losofia go
vernamental que visa à aceleração 
do desenvolvimento nordestino. 

Solicitamos assim a V. Ex.a deter
minar um reestudo da matéria, a 
fim de que sejam devidamente ava
liadas as repercussões negativas da 
unificação tarifária na economia do 
Nordeste, insuceptível de suportar 
novos encargos. 

Ficamos na expectativa de que V. 
Ex. a dJ-l'á acolhida a esta sugestão, 
que nao tem cunho regional e, sim, 
nacional, pois o problema do Nor
deste não é apenas nosso, mas de 
todo o Pais, que deve ter empenho 
em promover o crescimento harmó
nico das áreas componentes de seu 
contexto territorial. 
Na oportunidade, apresentamos a V. 
Ex.a nossos votos de consideração e 
manifestamos confiança no êxito de 
sua operosa gestão no Ministério de 
Minas e Energia. 
Saudações. 
Fed. das Assoe. Com. Ind. Agropec. 
do Ceará - José Afonso Sancho, 
Presidente. 
Fed. Comércio do Estado do Ceará. 
- Clóvis Arrais Mais, Presidente. 
.Associação Comercial do Ceará -
Antônio Gomes Guimarães, PresJ
dentP.. 
Fed. do Comércio Atacadista Ceará 
- João Luís Ramalho de Oliveira, 
Presidente 
Associação dos Bancos do Ceará -
Francisco Jaime Nogueira Pinheiro, 
Presidente. 
Clube dos Diretores Lojistas - Ger
vásio Pegado, Presidente. 
Associação dos Criadores do Ceará 
- Expedito Leite de Sousa, Presi
dente. 

. Nossa presença na tribuna, neste final 
· de tarde, Sr. Presidente, é justamente 
para encarecer ao Sr. Ministro das MI
nas e Energia a revisão dessa unidade 
tarifária energética implantada desde 
fevereiro na região nordestina. 

Fazemos votos para que S. Ex.6 , reco
nhecendo a justeza desta postulação lhe 
dê, no menor espaço de tempo possível, 
integral deferimento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Bap
tista) - Não há mais oradores inscri
tos. 

Lembro aos Srs. Senadores que o 
Congresso Nacional está convocado para 
uma Sessão a realizar-se hoje, às dezoi
to horas e trinta minutos, no Plenário 
da Câmara dos Deputado, destinada à 
discussão e votação dos Projetas de De
creto Legislativo n.os 4 e 6, de 1975-CN. 

Nada mais havendo que tratr.r, vou 
encerrar a Sessão. 
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Designo para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.o 35, de 1975, do sr. Sena
dor Nelson Carneiro, sollcltando o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 33, de 1973, de sua autoria, que 
dispõe sobre o Salário Minimo Profissio
nal do Técnico Industrial em Eletrônica. 

! 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.o 36, de 1975, do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro, solicitando o de
sarqulvamento do Projeto de Lei do Se
nado n.O 83, de 1973, de sua autoria, que 
regulamenta o reconhecimento de Teses, 
Teorias, Pesquisas ou Descobertas Cien
tificas no Campo da Cancerologla e das 
Doenças Transmlssivels, Hereditárias, 
Contagiosas ou tidas como incuráveis. , 

s 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.o 110, de 1975, de autoria do 

Sr. Senador Virgillo Távora, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado, da 
entreVIsta do Professor Ai!ltôn1o Delfim 
Neto, Embaixador do Brasil na França 
e ex-Ministro da Fazenda, publicada no 
Correio Brazlliense de 19 de março de 
1975. 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 111, de 1975, de autoria do 
sr. Senador Danton Joblm, solici
tando a transcrição, nos Anais do Se
nado, do editorial do Jornal do Comércio 
(Rio de Janeiro), de 14 de março de 1975, 
sob o titulo "Um Governo Meritório". 

5 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.o 112, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador Danton Jobim, sollcltando 
a transcrição, nos Anais dO Senado, do 
artigo do Jornal O Globo, de 14 de março 
de 1975, sob o titulo "O último Governo 
do Estado da Guanabara". 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 

55 minutos.) 



2~.a Sessão da 1.8 Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 7 de abril de 1975 

PRESIDINCIA DOS SRS. MAGALB.US PINTO, 
WILSON GONÇALVES E MARCOS FREmE 

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

Adalberto Sena - Evand.ro Car
reira - José Esteves - José Lindoso 
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passa
rinho - Renato Franco - Alexan
dre Costa - Henrique de La Rocque 
- Fausto Castelo-Branco - Helví
dlo Nunes - Petrônlo Portella - · 
Mauro Benevldes - Virgillo Távora 
- Agenor Maria -· Ruy Carneiro -
Marcos Freire - Paulo Guerra -
Wilson Campos - Arnon de Mello 
- Lulz Cavalcante - Gllvan Rocha 
- Lourlval Baptista - Heitor Dias 
- Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende- Roberto Satumi
no- Gustavo Capanema -· Itamar 
Franco - Magalhães Pinto - Láza
ro Barbosa - Osires Teixeira -
Mendes Canale - Leite Chaves -
Mattos Leão - Eveláslo Vieira -
Lenoir Vargas - · Otair Becker -
Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o com
parecimento de 40 Srs. Senadore~. Ha
vendo número regimental, declaro aber
ta a Sessão. 

O Sr. !.O-Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

:é lldo o seguinte 
EXPEDmNTE 

PARECERES 
PARECER 

N.0 19, de 1975 
da Comissão de Transportes, Co

municações e Obras Públicas, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 193, 
de 1974 (n.0 1. 713-B/73-CD), que 
"estabelece nonnas para a seguran
ça de trânsito de qualquer natureza, 
nas vias terrestres do território na
cional abertas à circulação pública". 

Relator: Sr. Paulo Guerra. 
O presente projeto visa a introduzir 

novas normas de segurança de trânsito 
no Código Nacional de Trânsito (Lei n.0 

5.108, de 1966; Decreto-Lei n.o 237, de 
1967 e Decreto n.o 62.127, de 1968). 

2. Na justificação, o Ilustre autor da 
proposição, Deputado Vasco Neto, sa-
lienta: ' · 

"Para o Diretor do DNER é impres
cindível esforço conjunto e solidário, 
através do qual "se deve objetivar 
um empenho ainda maior na fabri
cação de veículos seguros, na con
servação das vias públicas, no apri
moramento da sinalização no incre
mento da fiscalização, deve contudo 
concentrar sua maior energia e 
constância na educação dos moto
ristas e dos pedestres, pois é unís
sona a opinião dos especialistas de 
que o motorista ou o pedestre, ou 
ambos, por um comportamento Ina
dequado ou Imprudente na via pú
blica, são os maiores responsáveis 
pelos acidentes." . 

3. Contudo, não consta do proce6Sado 
qualquer parecer do CONTRAN - Con
selho Nacional de Trânsito, órgão com
petente para opinar, na esfera adminis
tratlv!a, sobrEI a matéria e com isso 
juntar sua contribuição ao aludido es~ 

, forço conjunto, no sentido de reduzir o 
· índice de acidentes rodoviários. 

4. Convém salientar que mais de dez 
(10) representantes compõem o aludido 
Conselho, inclusive um do DNER - De
partamento Nacional de Estradas de Ro
dagem, consoante o disposto na legisla
ção especifica. 

5. · Por conseguinte e para elucidar a 
matéria, solicitamos a colaboração do 
Conselho Nacional de Trânsito, que se 
pronunciou contrariamente à proposição, 
conforme se depreende dos documentos 
em anexo. (Decisão n.0 066/74, do CON
TRAN.) 

Ante o exposto, opinamos 1Jela rejei
ção do presente projeto. 

Sala das Comissões, em 4 de abril de 
1975. - Alexandre Costa, Presidente -
Paulo Guerra, Relator - José Esteves -
Mendes Canale - Evandro Carreira -
Evelásio Vieira. 
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ANEXO AO PARECER DA CO
MISSAO DE TRANSPORTES, COMU
NICAÇOES E OBRAS PúBLICAS 

CONTRAN/OF N.0 227/74 

Ref, Projeto de Lei n.0 1. 713/73 

Brasilia - DF., 
Em, 17 de maio de 1974 

Senhor Ministro, 

O Conselho Nacional de Trânsito, no 
uso de suas atribuições, apreciou o Pro
jeto de Lei n.0 1. 713/73, da Comissão 
Especial de Segurança de Veículos Auto
motores e de Tráfego, da Câmara dos 
Deputados, que estabelece normas pa.ra a 
segurança. de trânsito de qualquer natu
reza., nas via$ terrestres do território 
nacional abertas à circulação pública.. 

2. Transmito a Vossa Excelência có
pia da Decisão n.0 66/74 - CONTRAN, 
bem como do parecer do Relator da 
matéria - Conselheiro Celso Claro Horta 
Murta, aprovado na Sessão plenária de 
2 do corrente, a respeito do projeto em 
pauta, antecipando-se ao pedido de pa
recer, usualmente formulado. 

.AiJ ensejo apresento a Vossa Excelência 
protestos de estima e consideração. -
Sylvio Carlos Diniz Borges, Presidente -
CONTRAN. 

A Sua Excelência 
Doutor Armando Ribeiro Falcão 
Dignissimo Ministro de Estado da Justiça 
Nesta 
Proc. n.o 499/73 
Anexo: citada cópia 
PROC. N.0 499/73 

PROJETO DE LEI N.0 1. 713, DE 1973 
DA COMISSAO ESPECIAL DE SEGU-

RANÇA DE VEíCULOS AUTOMOTO
RES E DE TRAFEGO, NORMAS PARA 
SEGURANÇA DE TRANSITO 

Rela. tório 
1. Através de um avulso do Projeto 

de Lei n.0 1. 713, de 1973, constituiu-se 
neste Conselho o processo em causa. 

2. Dito projeto de lei, de autoria do 
Presidente da Comissão Especial de Se
gurança de Veículos Automotores e de 
Tráfego, estabelece normas para a segu
rança de trânsito de qualquer natureza, 
nas vias terrestres do Território Nacional 
abertas à circulação pública, contém 

quinze artigos e está acompanhado de 
substancial justificativa. 

Aprovado em novembro de 1973 pela 
referida Comissão, está distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados. 

3. Por sugestão do Sr. Assessor Téc
nico do CONTRAN, ouviu-se a ANFAVEA 
sobre os artigos 1.0 , 2.0 , 3.0 e 4.o, do referi
do Projeto de Lei, que se manifestara. so
bre os assuntos pertinentes à Associação 
(l.o, 2.o e 4.o), reafirmando, em conclu
são, Caber ao Legislativo definir objetlvos 
viáveis e forma. de comprovação ao Invés 
de obrigar o uso de certos mecanismos. 
Ta.l procedimento restringe a liberdade 
criativa. e pode prejudicar o progresso 
tecnológico. 

4. Em seguida, o assunto é ·exami
nado pelo Assessor Técnico do CONTRAN 
que expressa a sua concordância. com a 
ANFAVEA e esclarece que os artigos 6.0 , 

7.0 , s.o, 9.o, 10 e 11 tratam de assunto 
previsto na atual legislação e que o arti
go 12 envolve matéria de competência do 
Ministé'rio da Saúde. 

Após acentuar que as normas preten
didas devem ficar a cargo do CONTRAN 
que já e:x;erce esta atribuição (Resoluções 
n.0• 461/72 e 463/73), conclui "pela in
conveniência e desnecessldade do Projeto 
de Lei n.O 1. 713/73". 

Parecer 
O avulso do Proj,eto de Lei n.0 1.713173 

que constituiu o presente processo, veio 
ter ao CONTRAN, queremos crer, por ini
ciativa do Sr. Presidente desta Casa, que 
ainda, antecipando solicitação de setor~s 
oficiais, houve por bem colher pronun
ciamento de fonte .específica, além de sua 
Assessoria Técnica, a fim de possibllltar 
mais profundo exame do assunto para 
manifestação deste Coleglado, nos termos 
da legislação que lhe confer:e competên
cia. 

Sobre o projeto de lei em causa, mani
festaram-se a Associação dos fabricantes 
de veículos automotores que apreciou os 
artigos 1.0, 2.o e 4.0 relacion~~;dos com suas 
atividades e o Assessor Técnico do ..... . 
CONTRAN que o examinara no seu todo, 
ambos concluindo nos termos constantes 
do nosso relatório. 

Por envolver matéria de segurança. de 
trânsito de qualquer natureza, os dispo
sitivos inseridos no Projeto de Lei estão a 
merecer meticuloso exame do qual resul-
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tará o pronunciamento deste Colegiada 
para os ef.ei tos desejados. 

o artigo 1.0 torna obrigatória a prévia 
aprovaçoo de todos os nossos projetas 
de veicules nacionais, pela autoridade 
governamental, que deverá também rea
llzar o acompanhamento dos testes finais 
dos protótipos, mediante técnicos pró
prios ou contrat!lidos para essa finall
dade. 

Entendemos que os fabricantes de veí
culos devem atender os r.equ!s!tos de 
segurança estabelecidas cm legislação. A 
segurança do veiculo reside na eficácia 
dos seus componentes. Estes componen
tes são fabricados nas mais diferentes 
fontes que devem preencher as exigên
cias de natureza técnica para as suas fi
nalidades. Do exame e aprovação do pro
jeto em si, não nos parece suficiente 
para. concluir quanto à segurança do vei
culo. É preciso saber, antes de tudo, se 
os seus componentes, das mais diversas 
origens, preenchem os requisitos para os 
quais se destinam, se foram submetidos 
a testes, se estão aprovados pelos órgãos 
normativos específicos, etc. Por outro 
lado, além de recair pesado ônus para o 
Poder Público, não seria admissivel que 
a indústria automob!llstica deiXasse de 
observar as exigências de segurança em 
seus novos lançamentos. 

O artigo 2.0 determina para todo vei
culo de transporte de passageiros ou de 
carga de 3 (três) toneladas brutas a 
obrigatoriedade de equipamento: 

I - d!reção hidráulica; 
II - sistema de ajuda de aplicação de 

freios (h!drovãcuos e outros) ; e. 
III - espelhos ~etrov!sor.es externos de 

dimensões min!mas de 20 cm. x 20 cm. 
A ANF A VEA examinou o assunto e 

esclarece: 
I-Admite-se a Instalação de sistemas 

de dlreção servo-assistidos, corrigidas as 
conceltuações do Projeto de Lei; ao em 
vez de d!reção hidráulica, adotar direção 
servo-assistida, que Inclue qualquer tipo 
de força servo-motora, além da hidráu
lica, se fôr usado o peso ou carga como 
critério para emprego da direção servo
assistida, ao em v;ez de peso bruto do 
veículo, que se 1.1efira à carga sobre o eixo 
das rodas dirigíveis, pois esta é que pro
duz ·efeito. na dlreção; finalmente, é mais 
indicado, usar como critério, a força tan
gencial no volante, ao invés de peso ou 
carga. 

II - A regulamentação vinculada ao 
peso do v,eiculo é deficiente no seu con
ceito porque não considera o tipo de 
freio usa,do e as particularidades do cir
cuito hidráulico. O critério para o aclo
amento dos freios é a força necessária 
no pedal para obter o efeito frenante 
desejado. A instala,ção de uma servo
assistência ficará a critério do fabrican
te, quando a força necessária no pedal 
não estiver dentro dos limites a serem 
estabelecidos. 

III - A v!s!b!l!dade não se relaciona 
com o peso bruto do veículo. Os limites, 
a curvatura e a localização do espelho 
retrovisor externo, é determinada em 
função das dimensões. da forma e dos 
vidros do veículo. · 

O artigo 3.0 diz respeito ao nivel de 
ruído na cabine dos caminhões com o 
motor funcionando em sua potência má
xima em cada marcha, assunto Já dlsc!
pllnad.o por este Colegiada através da 
Resolução n.o 448/71. 

O artigo 4.0 diz que todo veículo auto
motor de transporte colet!vo de passagei
ros terá seu motor fora do compartimen
to de passageiros ou motorista. 

Admitindo que este dispositivo tenha 
por finalidade a limitação do ruído e da 
temperatura no ·espaço destinS!do a pas
sageiros e motorista, será possível o Isola
mento térmico e acústico, embora. possa 
d!m!n u!r o espaço útil. 

O .artigo s.o diz respeito ao não licen
ciamento de veiculos que tenham sofrido 
alterações do seu projeto de fabricação. 

O artigo 114 do RCNT fala em altera
ção de características e obrigatoriedade 
de renovação do Certificado de Registro. 

Por alteração de um projeto inicial se 
entende Inclusive .a substituição de peças 
por outras de origem diferente daquelas 
usadas no projeto de fabricação e, nestas 
condições, não nos parece aceitável a 
proposição porque as novas peças utili
zadas poderão oferecer a ~esma segu
ranças das peças originárias do projeto. 

Os artigos 6.o a 11, tratam de matérias 
Jã inseridas no RCNT e Resoluções deste 
Conselho, de cujo confronto concluimos 
pela desnecessidade dos mesmos, limi
tando-nos em indicar os artigos corres
pondentes do RCNT: 

Artigo 6.0 do Projeto-lei - Artigo 91. 
Artigo 7.o do Projeto-lei - Artigo 181, 

itens XXV letra g, XXVI e XX'VII e Res. 
n.0 448/71. 
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Artigo 8.0 do Projeto-Lei - Artigo 78. 
Artigo 9.0 do Projeto-Lei - Artigo 92, 

Item, letra h. 
Artigo 10 do Projeto-lei - Artigo 144, 

2.o, Res. n.0 449/72 (anexo). ·· 
Artigo 11 do Projeto-lei - Artigos 223 

a 227. 

o artigo 12 trata de recursos humanos 
e materiais para os hospitais ao longo 
das r·od.ovias para o atendimento de 
emergência às vítimas de trânsito, dis
pondo o seu parágrafo único de· estágios 
em grandes centros hospitalares para os 
seus médicos. 

'11em este artigo um alcance que merece 
todo apoiamento. Todavia, poder-se-á 
alcançá-1o independente de lei, desde que 
programas governamentais de assistên
cia destaque recursos para estes hospi
tais, inclusiv-e através do Orçamento da 
União. 

Com todo respeito que nos merece o 
ilustre professor e nobre Deputado autor 
do projeto de lei em causa, a quem esta
mos ligados por velha amizade e cons
tante admiração, é com todo pesar que 
nos manifestamos contrariamente à sua 
proposição, cuja posição atual do COn
gresso Nacional desconhecemos, por en
tender: 

1 - restrição à liberdade criativa da 
indústria; 

2 - constar da atual legislação o cons
tante dos artig·os 3.0 , 5.0 do projeto de lei 
em apreciação. 

Em 9-4-74. - Eng. Celso Cla.ro Horta ' . Murta, Conselheiro. 

PROCESSO N.0 499/73 

DECISAO N.O 86174 

Assunto - Projeto de Lei n.0 1. 713/73, 
da Comissão Especial de Segurança de 
Veículos Automotores e de Tráfego, da 
Câmara dos Deputados. Estabelece nor
mas para a segurança de trânsito de 
qualquer natureza, nas vias terrestres. 

o Conselho Nacl.onal de Trânsito, na 
reunião desta data, decidiu, por unani
midade, aprovando parecer do Relator, 
pronunciar-se contrariamente ao Projeto 
de Lei n.0 1. 713/73. 

Brasilla - DF., 2 de maio de 1974. -

Sylvi01 Carlos Diniz Borges, Presidente -
Celso Claro Horta Murta, Relator. 

PA.'RECER 
N.0 20, de 1975 

da Comissão de Transportes Co,
municações e Obras Públicas, sobre 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 191, 
de 1974 (n.0 1. 710-B, de 1973, na 
origem), que torna obrigatória a ins
talação de registrador de velocidade 
em ônibus e caminhões, 

Relator: Sr. José E&'teves 
o pmjeto pretende através da instala

ção de tacógrafos em ônibus e cami
nhões, o controle do comportamento, no 
trânsito, dos I;espectivos motoristas. 

2. o projeto de lei é conseqüente da 
aprovação de tese apresentada no Simpó
sio Nacional de Trânsito realizado de 17 
a 21 de setembro de 1973, pela Associação 
Nacional de Empresas d,e Transportes 
Rodoviários de carga. 

3. P-elos beneficias que o uso de tal 
instrumento traz à segurança do trânsi
to, salvaguarda. e apuração das respon
sabllldades decorrentes do excesso de 
velocidade .e por outras razões que apon
ta, a Associação sollcitou, naquela opor
tunidade, que fosse baixado ato pelo 
CONTRAN determinando opção do tacó
grafo em 1.1elação ao velocímetro e ao 
odômetro como primeiro passo para a 
posterior determinação da obrigatorie
<iade de uso. 

4. o desenv·olvimento tecnológico dos 
veículos comerciais, sejam eles de cargas 
ou de passageiros, notadamente os mais 
pesados, allado ao progresso das vias de 
circulação, em especial as rodovias, per
mite hodiernamente que tais viaturas 
atinjam, na prática, velocidade que, ope
racionalmente, não se tecomenda. 

5. A Associação Nacional dos Fabri
cantes de ~eículos Automotores -
ANFAVEA- teve ocasião de se pronun
ciar sobre o assunto, focalizando o ins
trumento sua instalação, manuseio, apll-, -cação, manutençao e segurança que 
ofe11ece: 

a) "O tacógrafo se ap11esenta como 
medida eficaz no sentido de um con
tro1e de tempo gasto pelos veículos 
em suas viagens, para efeito- de uma 
maior economia operacional. É sa
llentado aqui também o valor reco
nhecidamente corretivo de tal Ins
trumento uma vez que é equipamen
to obrigatório dos ônibus escolares. 
b) Foi constat!lidO, ·entr.etanto, que a 
introduçã.o de segutança, como por 
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exemplo, os cintos de segurança, 
deram resultados discutiveis com 
vistas à sua aplicação. o condutor 
do Vieiculo, Inconsciente da necessi
dade de sua utilização, não faz uso 
desses cintos, contentando-se em 
mantê-los .enrolados e fora de uso. 
Assim, também, são raros os ônibus 
escolares que até hoje foram provi
dos de tacógrafos, embora a fábrica 
se disponha a instalá-los. 
c) Assim, também, o uso do tacógra
fo, que exige a constante troca dos 
discos de gravação de 12 horas, 24 
horas ou de 7 em 7 dias, seria medida 
acertada se o condutor de veiculo se 
consc!en tizasse desse recurso. 
d) Enquanto a. mentalidade nas es
tradas ainda for regida por irrespon
sabillda~e e atitudes levianas, a im
plantaça.o do tacógrafo estará fada
da à mesma sorte: os discos não 
serão tr.ocados regularmente." 

6. É sabido ser o tacógrafo um ins
trumento de grande complexidade e de 
alta sensibilidade, exigindo manutenção 
constante e pessoal especializado para 
seu manu3eio e análise dos registras. 
Por outro lado, para que o Instrumento 
cumpra suas finalidades, é necessário 
que o condutor do veículo, especialmente 
dos caminhões e ônibus, tenha auto-res
pons1lldade para a troca dos discos nas 
longas via~ens. 

7. Diante das razões supracitadas, 
opina-se pela rejeição do projeto. 

Sala das Comissões, em 4 de abril de 
1975. - Alex&ndre Costa, Presidente -
José Esteves, Relator - Evelásio Vieira 
- Evandro Carreira -Mendes Canale
Paulo Guerra. 

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

A Presidência comunica que, nos ter
mos do art. 278 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto 
de Lei da Câmara n.0 2, de 1973 CN.o . . 
3. 442-B/66, na Casa de origem>, que dá 
nova redação ao artigo 467 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.O 5 .452, de 1.0 de maio 
de 1943, considerado rejeitado em virtu
de de ter recebido parecer contrário, 
quanto ao mérito, da comissão a que foi 
distribuido. 

Sobre a mesa, comunicações que serão 
lidas pelo Sr. 1.o-secretário, 

São lidas as seguintes 

COMUNICA.ÇõES 
Em, 4 de abril de 1975. 

Senhor Presidente: 
Nos termos do § 1.0 do Art. 10 do Regi

mento Comum do Congresso Nacional, 
tenho a honra de comunicar a Vossa Ex
celência, para os devidos fins, que esta 
Liderança deliberou propor a substitui
ção do Nobre Senador Eurico Rezende, 
pelo Nobre Senador Altevlr Leal, na co
missão Mista do Congresso Nacional que 
dará parecer sobre a Mensagem n.o ... 
30/75 - CN - Decreto-Lei n.0 1.396, de 
12 de março de 1975. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
os protestos da mais alta estima e distin
ta consideração. - Senador Petrônio 
PorteUa, Lider da ARENA. 

Em, 4 de abril de 1975. 
Senhor Presidente: 
Nos termos do § 1.0 do Art. 10 do Regi

mento Comum do Congresso Nacional, 
tenho a honra de comunicar a Vossa Ex
celência, para os devidos fins, que esta 
Liderança deliberou propor a substitui
ção do Nobre Senador Eurico Rezende, 
pelo Nobre Senador Jessé Freire, na Co
missão Mista do Congresso Nacional que 
dará parecer sobre as Propostas n.0a 4 e 
5/75 CN <Emenda à Constituição) que 
modificam a redação do§ 1.0 do art. 175, 
da Constituição da República Federati
va do Brasil que dispõe sobre a indisso
lubilidade do casamento. 

Aproveito a. opQrtunidade para renovar 
os protestos da mais alta estima e distin
ta consideração. - senador Petrônio 
Portella, Llder da ARENA. 

Em, 4 de abril de 1975. 
Senhor Presidente: 
Nos termos do § 1.0 do Art. 10 do Regi

'l!ento Comum do Congresso Nacional, 
tenho a honra de comunicar a Vossa Ex
celência, para os devidos fins, que esta 
Liderança deliberou propor a substitui
ção do Nobre Senador Eurico Rezende, 
pelo Nobre Senador otair Becker, na Co
missão Mista do Congresso Nacional que 
dará parecer sobre a Proposta de Emen
da Constitucional n.0 3/75 (CN), que al
tera os artigos 101 e 102 da Constituição. 
(Aposen tadorla aos 25 anos). 
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Aproveito a oportunidade para renovar 
os protestos da mais alta estima e distin
ta consideração. - Senador Petrônio 
Portella, Lider da ARENA. 

Em, 4 de abril de 1975. 
Senhor Presidente: 
Nos termos do § 1.0 do Art. 10 do Regi

mento Comum do Congresso Nacional, 
tenho a honra de comunicar a Vossa Ex
celência, para os devidos fins, que esta 
Liderança deliberou propor a substitui
ção do Nobre Senador Eurico Rezende, 
pelo Nobre Senador Lourival Baptista, na 
Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre Projeto de Lei n.o 
1/75, que estabelece a descaracterização 
do salário-mínimo como fator de corre
ção monetária e acrescenta parágrafo 
único ao artigo 1.o da Lei n.o 6.147, de 
29 de novembro de 1974. 

Aproveito a oportunidade para renovar 
os protestos da mais alta estima e distin
ta consideração. - Senador Petrônio 
Portella, Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Serão feitas as substituições solicita
das. (Pausa.) 

Sobre a mesa, projetas de lei que se
rão lidos pelo Sr. 1.0-Secretário. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 38, de 19'75 

(COMPLEMENTAR) 

Modifica a redaçã.o do § 1. 0 do ar
tigo 9,0, da Lei Complementar n.0 '7, 
de '7 de Setembro de 19'70. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - o § to do artigo 9.0 da Lei 

Complementar n.0 7, de 7 de Setembro de 
1970, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

4'Art. 9.0 - •••••••••• , ••••••••••••• 

§ 1.0 - Por ocasião de casamento, 
aposentadoria, afastamento definiti
vo de aposentado que retornou à ati
vidade ou invalidez do empregado 
titular da conta, poderá o mesmo re
ceber os valores depositados, medi
ante comprovação da ocorrência, nos 
termos do regulamento; ocorrendo 
morte, os valores depositados serão 
atribuídos aos dependentes e em sua 
falta, aos sucessores, na forma da 
lei." 

Art. 2.0 - Esta lei complementar en
trará em vigor na data de sua publica
ção. 

Art. 3,0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
A Lei Complementar n.o 7, de 7 de se

tembro de 1970, que "Institui o Programa 
de Integração Social, e dá outras provi
dências", dispõe no parágrafo que pre
tendemos modificar que o participante 
do PIS poderá sacar suas quotas por 
ocasião do casamento, aposentadoria ou 
invalidez, e ainda para pagamento desti
nado à aquisição da casa própria. 

Ocorre, entretanto, que diversos pedi
dos de saques vêm sendo recusados quan
do são feitos por empregados que retor
naram ao serviço. Tais empregados ao se 
afastarem definitivamente do trabalho 
deveriam ter direito ao saque de suas 
quotas do Programa de Integração Social. 

O projeto visa reparar essa flagrante 
injustiça que vem sendo praticada. 

Voltando ao serviço, o aposentado pro
cura ser útil à Nação continuando a in
tegrar a força do trabalho. 

o Programa de Integração Social é um 
dos muitos programas que o Governo Fe
deral instituiu objetivando a melhoria do 
nível de vida do trabalhador brasileiro. 

Em todos os seus aspectos o homem 
brasileiro vem recebendo a atenção go
vernamental. O operário atualmente tem 
o INPS assegurando-lhe o pecúlio, a con
ta do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço· pode ser sacada e o PIS foi ins
tituído para promover a integração do 
empregado na vida e no desenvolvimen
to das empresas. 

Nossa proposição busca o aperfeiçoa
mento do Programa, que muito represen
ta para aqueles que recolhendo-se defi
nitivamente ao descanso após longa vida 
de trabalho, merecem dispor de sua par
ticipação no PIS. 

Sala das Sessões, em 7 de abril de 1975. 
- Otaír Becker. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N.0 7, 
DE 7 DE SETEMBRO DE 1970 

Institui o Programa de Integração 
Social, e dá outras providências. 

o o O O O o O O O O O O 0 0 0 O O 0 O O O O O O O O I O O O 0 0 O O O O 0 O O O 

Art. 9,0 - As importâncias creditadas 
aos empregados nas cadernetas de parti
cipação são inalienáveis e impenhoráveis, 
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destinando-se, primordialmente, à for
mação de patrimônlo do trabalhador. 

§ 1.0 
- Por ocasião de casamento, 

aposentadoria ou Invalidez do emprega
do titular da conta poderá o mesmo re
ceber os valores depositados, mediante 
comprovação da ocorrência, nos termos 
do regulamento; ocorrendo a. morte, os 
valores do depósito serão atribuidos aos 
dependentes, e, em sua falta aos suces
sores, na forma da lei. 

§ 2.0 
- A pedido do interessado, o 

saldo dos depósitos poderá ser também 
utilizado como parte do pagamento des
tinado à aquisição da casa própria, obe
decidas as disposições regulamentares 
previstas no art. 11. 
•• o •••••• o • o o • o • o o •• o o ••••• o • o • o o •• o •• o • 

(As Comissões de Constttutção e 
Justtça e de Ftnanças.J 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 39, de 1975 

Dispõe sobre a prescrição de falta 
de profissional liberal e determina 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Prescreve em três anos, a 

contar da data do fato, a falta cometi
da por profissional liberal sujeita a pro
cesso disciplinar pelo órgão da classe a 
que pertença. 

Art. 2.0 - A notificação feita ao pro
fissional autor da falta, segundo a ma
neira prevista na lei disciplinadora da 
respectiva classe, interrompe a prescri-
ção. · 

Art. 3.0 - Todo processo disciplinar 
Iniciado para a apuração de falta, que 
esteja parado há mais de três anos, sem 
diligência alguma, será arquivado, e con
siderada extinta a punibilidade da falta 
argülda. 

Art. 4.0 
- A presente lei entrará em 

vigor à data de sua publicação. 
Justificação 

Falta é toda lnfração a uma regra, to
da Inobservância de um preceito legal. 

O profissional liberal que comete uma 
falta está sujeito a processo disciplinar, 
que objetlva evitar que ele volte a inci
dir no mesmo erro. E com a punição se 
tem em vista fixar exemplo para que 
outros não venham a ser autores de fal
tas idênticas, ou faltas sujeitas a pena
lidades, segundo as leis regedoras do 
exercicio da profissão de cada classe. 

Não existindo, conforme nos consta, 
preceito legal regulando a prescrição das 
faltas cometidas por profissionais liberais 
no exercicio da. profissão, apressamo
nos em discipliná-la em lei. 

Na Legislatura passada o Senador Leo
nl Mendonça apresentou à apreciação de 
seus Pares projeto de· lei semelhante, 
mas o mesmo se encontra arquivado. 

A prescrição constitui lima das formas 
de extinção da punibilidade, transcorrido 
o tempo fixado para tal. No caso da pre
sente iniciativa, as faltas dos profissio
nais liberais com mais de três anos de 
cometidas, não mais poderão ser puni
das.· 

Com esta propositura transubstancia
da em diploma legal, a Ordem dos Advo
gados do Brasil, os Conselhos Federais e 
Regionais de Engenharia e dos demais 
órgãos classistas disporão de norma ade
quada à espécie, podendo decidir casos 
pendentes em favor de centenas e cen
tenas de profissionais liberais interes
sados. 

A presente inexistência, de norma re
guladora da matéria, vem provocando o 
surgimento de controvertidos julgados 
por parte dos conselhos dos diversos ór
gãos de classe. 

A criação, portanto, de lei a regular o 
assunto, é sentida e reclamada. Nesses 
casos cumpre, ao legislador atento, agir 
em favor dos carentes de norma legal 
própria, como na hipótese vertente, cor
rendo para pacificar a provincla dos pro
fissionais liberais. 

Toda prescrição está sujeita a ter o 
prazo correspondente interrompido. Isso 
está previsto no art. 2.0 de nossa propo
situra. 

A ausência de ordenamento específico 
para a espécie, na prática deu origem à 
paralisação de Inúmeros processos. Não 
sendo possivel se admita que eles perma
neçam indefinidamente parados, prescre
vem·os, no art. 3.0 , a extinção da punibi
lidade para os autores de faltas cujos 
processos, sem diligência alguma, há 
mais de três anos não deram um passo, 
devendo os mesmos serem arquivados, fi
cando, conseqüentemente, encerrado o 
caso respectivo. 

O objetlvo precípuo da prescrição- da 
prescrição negativa como é o da presen
te proposição - é o restabelecimento da 
paz nos arraiais do Direito. 
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O faltoso não deverá ter pendente so
bre ele a ameaça de punição indefinida
mente. Tal·sltuação lhe .provoca estado 
de intranqülldade a lhe perturbar o ple
no exercício da profissão. 

Convencidos como estamos, de lmpres
clndibllidade da conversão deste projeto 
em lei, esperamos venham a encará-lo 
sob o mesmo prisma quantos parlamen
tares sejam designados para examiná-lo, 
em sua tramitação pelas duas Casas do 
Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, em 7 de abril de 1975. 
- José Esteves. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 40, ele 19'75 

"Altera a redação do art. 850 da 
Consolidação das Leis do Trabalho." 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - o art. 850 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-lei n.0 5 .452, de 1.o de maio de 
1943, passa a vigorar com a seguinte re
dação: 

"Art. 850- Terminada a instrução, 
o juiz renovará a proposta de conci
liação e, não se realizando esta, po
derão as partes aduzir razões finais, 
em prazo não excedente de dez mi
nutos para cada uma. Em seguida, 
será proferida a decisão." 

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
A alteração aqui proposta V'lsa dar se

quência lógica a um instituto que é pe
culiar ao direito judiciário trabalhista: 
a conciliação. 

A experiência forense ensina que, não 
raro, a animosidade das partes se acen
tua, quando não se extrema, após o adu
z'lmen to das razões finais pelas partes. 
Logo, renovar a proposta de conciliação 
após tais razões finais, é absolutamente 
contraproducente e mesmo contrário aos 
objetlvos da conciliação. 

A aprovação do projeto virá sanar esta 
irregularidade, eis que, pelo seu texto, 
razões finais serão mesmo arrazoados 
oferecidos após tudo e quando não exis-

te mais possib'llidade de conciliação. 
Aliás, as razões finais não têm outra fi
nalidade que não a de oferecer os ulti
mas esclarecimentos ao juiz ou à junta 
de conciliação. 

Sala das Sessões, em 7 de abril de 1975. 
José Esteves. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.O 5.452, 
DE 1.0 DE MAIO DE 1943 

Art. 850- Terminada a instrução, po
derão as partes aduzir razões finais, em 
prazo não excedente de dez minutos para 
cada uma. Em seguMa; o juiz ou presi
dente renovará a proposta de conc1lia
ção, e não se realizando esta, será pro
ferida a decisão. 

Parágrafo único - O Presidente 
da Junta, após propor a solução do dis
sídlo, tomará os votos dos vogais e, ha
vendo divergência entre estes, poderá 
desempatar ou proferir decisão que me
lhor atenda ao cumprimento da lei e ao 
justo equilibrio entre os votos divergen
tes e ao interesse social. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os projetas lidos serão publicados 
e remetidos às Comissões competentes. 
<Pausa.) 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, na visita que 
fizeram a Brasilia, recentemente, os Mi
nistros Francisco Alejo, do Patrlmônio 
do México; Hector Furtado, da Fazenda e 
Gumercindo Rodrigues, do Planejamen
to, ambos da Venezuela, foram portado
res de propostas ao Governo Brasileiro 
para a criação de um novo organismo 
continental voltado para os superiores 
Interesses do nosso desenvolvimento eco
nómico. 

Segundo o noticiário da imprensa, o 
objetivo é criar o Sistema Econômlco 
Latino-Americano - SELA -, que viria 
estreitar os laços de atuação dos diver
sos países da nossa região, sempre ten
do em vista a ampliação do bem-estar 
social dos nossos povos e a mais racio
nal programação no que tange à explora
ção de nossas riquezas. 
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Alguns observadores fazem restrições 
à cr'Jação desse organismo regional, ma
nifestando o temor, sobretudo, de duas 
conseqüências: a !noperã.nc!a, que cons
tituiria novo golpe nos nossos anseios de 
Integração económica; a transformação 
do organismo em mais um instrumento 
contestatário em relação, especialmente, 
aos Estados Unidos. 

o convite formulado ao Brasil é, sem 
dúvida, 'Importante, pois de lndiscutivel 
s!gn!flcação o esforço para criação do 
SELA. Acredito, Sr. Presidente, que o 
equ!líbrio da nosa politica externa -
que examina e avalia todas as Implica
ções ligadas à posição que conseguimos 
de prestígio - serâ exercitado com se
gurança pelo Uustre Chanceler Azeredo 
da Silveira, que mostrou, em seu pri
meiro ano de trabalho à frente do Ita
marat!, rara capacidade de negociação 
em questões complexas da politica In
ternacional. Diplomata experimentado 
nas mais difíceis missões em defesa dos 
Interesses bras!leiros, saberâ, sem som
bra de dúvida, avaliar com segurança e 
acerto conveniência e vantagens da cria
ção do Sistema Económico Latino-Ame
ricano. 

O Brasil não respondeu, ainda, ao con
vite feito para que participe da reunião 
em nível ministerial destinada ao exa
me da criação do SELA. O assunto hâ 
de estar sendo objeto de estudos cu'!da
dosos e, em breve, o Chanceler darâ a 
conhecer a posição a ser assumida pelo 
Bras!l. Segundo a imprensa, o nosso Go..:' 
verno veria com simpatia a iniciativa, 
mas entende que deve ela ser estudada 
com seriedade a fim de que não se ve
nha a criar mais um organismo inope
rante ou simplesmente contestatário. A 
posição assumida pelo Itamarat! é, as
sim, realista e, após estudos e entendi
mentos diversos, a decisão do Governo hã 
de ser fortemente lastreada, tendo em 
Vista os verdadeiros Interesses ~os povos 
latino-americanos. 

Estes comentâr!os, nós os formulamos 
em decorrência da visita que nos fize
ram os três min'!stros jâ mencionados, 
do México e da Venezuela, afirmando 
nossa plena confiança no Itamarati, tão 
bem entregue ao Embaixador Azeredo da 
S!lveira, cuja experiência e inteligência 
todos nesta Casa bem conhecem! (Mui
to bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Sena
dor José Esteves. 

O SR. JOSI!: ESTEVES - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, dois assuntos me tra
zem, hoje, à tribuna do Senado. O pri
meiro, para transmitir reclamações que 
venho recebendo de vârios prefeitos do 
interior do meu Estado, o longinquo 
Amazonas, no que diz respeito à suspen
são das cotas rodoviârias e das cotas do 
Fundo de Participação dos Municípios, 
de modo geral, por motivo de seus an
tecessores não terem prestado as devidas 
contas. 

Sr. Presidente, não é justo que os atua1s 
prefeitos venhain a ser responsab!llza
dos por conta de seus antecessores, so
bretudo quanto à suspensão dessas cotas 
que muitos prejuízos administrativos 
causa àqueles municípios. Apenas como 
exemplo citarei o Município de Manicoré 
que, hâ quase dois anos, estâ privado 
do recebimento de suas cotas rodoviâ
rias, pois o antecessor do atual Interven
tor naquele Município não prestou con
tas, devidamente, o que, em decorrên
cia, fez com que o TCU suspendesse o 
pagamento das mesmas. Faço um apelo 
no sentido de o Tribunal de Contas da 
União encontrar uma fórmula capaz de 
desatar o Impasse sem que haja solução 
de continuidade, porque não é justo pre
judicar municípios pelo fato de prefeitos 
relapsos não terem cumprido com seus 
deveres. 

O Sr. Evandro Carreira - Permite V. 
Ex.ê um aparte? 

O SR. JOSt ESTEVES - Com muito 
prazer. 

o Sr. Evandro Carreira - Nobre Se
nador José Esteves, é sempre com imen
sa satisfação que o aparteio, porque o 
vejo constantemente debruçado sobre a 
solução dos problemas de nossa terra co
mum o Amazonas. Isto me envaidece 
muitO e, a titulo de colaboração e no 
sentido de me sintonizar com as suas 
reivindicações quero, novamente, trazer 
uma adução ao seu apelo. E devemos fa
zê-lo permanentemente, para Insistir na 
nossá. tese de que hâ um único parâme
tro, uma só baliza, enfim uma constan
te na Amazônia, e no Amazonas, que é a 
Amazônia propriamente dita: a âgua, a 
presença da âgua. Como é possível a um 
prefeito do Interior aplicar cota rodo
v!âria num município rodeado por água, 
recortado por âgua, inundado por água, 
todo o ano na presen~ta da água? Pode 
uma !e! feita com base em diferentes 
parâmetros dos amazôn!cos, func!o~ar 
na Amazônia? - Evidentemente, nao. 
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Esta, a nossa finalidade aqui, nobre Se
nador José Esteves: pedir, Implorar e, 
se preciso for, esmolar, até que os no
bres Pares entendam que a Amazonas é 
díspar, completamente diferente, um 
mundo sw generis. Uina lei que funcio
na no Leste Brasileiro, no"·Centro-Oeste, 
no Nordeste ou no Sul, não se aplica à 
Amazônia, ao Amazonas. Daí essa conta
cota rodoviária não poder funcionar. Um 
prefeito não pode construir uma estrada 
no Município, porque va1 dar no nada, 
sal do nada para o nada. Só existe um 
caminho: o rio. Ele está Impedido de 
comprar embarcação; não pode comprar 
um avião, um teco-teco, porque a lei é 
exigente e Inflexível: Somente rodovia, 
só para rodovia. E, digamos, a exorbi
tância dos prefeitos anteriores Impede 
aos atuais de receber as cotas já venci
das. O apelo de V. Ex.a. é muito oportu
no. Aceite minha total solidariedade, no
bre Senador José Esteves. Meus para
béns. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Agradeça o 
aparte do nobre Colega Evandro Carrei
ra e o incorporarei, com multo prazer, ao 
meu discurso. 

A propósito, eminente Colega, no dia 7 
de abril de 1963, apresentei à Câmara dos 
Deputa;dos o projeto que recebeu o n.o 
1. 263, - sucessivamente arquivado -
que modificava a lei que regulamenta a 
aplicação do Fundo Rodoviário Nacional 
- para municípios em que presidisse es
sa situação - para permitir o emprego 
da cota rodoviária na limpeza dos iga
rapés, dos furos, dos paranás, e na aqui
sição, ao Invés de caminhões ou tratares, 
de motores, ou seja, lanchas e outros veí
culos fluviais. 

Deverei apresentar esse projeto dentro 
de 48 horas ao Senado, já que na Câma
ra, por duas vezes, foi arquivado. 

Esta, a informação que deveria dar a 
V. Ex.a. Fique certo de que, dentro de 48 
horas repito, estarei apresentando esse 
projeto ao Senad.o Federal. 

O S11. Helvidio Nunes - Permite 
V. Ex.a. um aparte? 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Com muito 
prazer, nobre Senador Helvídlo Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes - Sr. Senador 
José Esteves, não entro nas considera
ções aqüíferas do nobre Senador Evan
dro Carreira. Pretendo cingir-me ao 
apelo que V. Ex."' formula, no sentido de 
que o Tribunal de Contas tome prnvidên
clas no sentido do restabelecimento das 

cotas do Fundo de Participação daqueles 
municípios que as tiveram suspensas por 
determinação daquele Ocleglado. Tenho 
a impressão de que as informações que 
deram a v. Ex.a. não são absolutamente 
corretas porque, na realidade, o Tribu
nal de Contas da União suspende o pa
gamento das cotas em face de Irregulari
dades, mas toda vez que um novo pre
feito demonstra e prova perante o TCU 
que as medidas legais cabivels fo·ram to
madas contra as administrações anterio
res, é Imediatamente restabelecido o pa
gamento das cotas. Era a Informação 
que gnstarla de transmitir a V. Ex.a. 

O Sr. Evmdro Carreira - Concede
me V. Ex.a. um aparte? 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Com muito 
prazer. 

O Sr. Evandro Carreira - O nobre Se
nador tem absoluta razão. A verdade é 
que prefeitos eleitos e nomeados, pelo 
menos no Interior do .1\mazonas, ao apu
rarem a irresponsabilidade de seus an
tecessores, não tomando a termo essa ir
responsabilidade, assumiram também a 
responsabilidade, pois deles não exigi
ram uma tomada de contas para res
ponsabilizá-los, daí não ter o Tribunal 
liberado as cotas. A verdade é que esses 
prefeitos, eleitos às vezes com o acum
pllciamento no gasto de dinheiro muni
cipal pelo prefeito anterior, ficam jun
gldos a esse acumpllciamento e não que
rem, então, expô-los no pelourinho da 
execração pública. Isto aconteceu _repe
tidamente no Amazonas. Dou razao ao 
nobre Senador Helvidio Nunes, que há 
pouco o aparteou. 

O SR. JOSÉ ESTEVES - Agradeço o 
aparte de v. Ex.a., bem como o do Sena
dor Helvldio Nunes. 

Infelizmente, o que o Senador Evandro 
Carreira acaba de afirmar é uma reali
dade. 

outro assunto, Sr. Presidente, que de
sejo tratar hoje, e sobre o qual sou con
tra e posso até invocar o testemunho do 
nobre Senador Evandro carreira: quan
do Prefeito municipal de parintins, a 
maior cidade depols da capital do nos
so Estado um dos meus primeiros atos 
foi proibir, terminantemente, o jogo do 
bicho e todo o tipo de jogo existente na
quela cidade que, à época, funcionava 
graças ao patrocínio do então Governa
dor Gilberto Mestrinho. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta
mos diante de uma realidade. Há, ou 
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não, há jogo no Brasil, na clandestini
dade? Há. 

Com o advento da Loteria Esportiva, 
abriu-se um grande precedente. 

Há poucos dias a Caixa Económica 
Federal fez o seu primeiro teste no sen
tido de oficializar o jogo do bicho que 
existe na clandestinidade, e tem desper
tado comentários em todas as classes 
sociais. 

O Projeto de Lei n.0 91, apresentado 
no ano passado, disciplinando a explo
ração do jogo- não o jogo do bicho -
nas estâncias hidrominerais e nas cida
des consideradas turísticas pelo Conse
lho Nacional de Turismo, despertou co
mentários em todas a.~ classes sociais, 
com prós e contras, como sempre acon
tece. Porém, desta vez, salvo os interes
sados nessa clandestinidade, demagogos 
e alguns moralistas sectários ou mal in
formados, houve uma impressionante 
maioria, quase unanimidade, de opiniões 
amplamente favorável ao jogo oficiali
zado. 

De fato, compulsando estatísticas do 
movimento financeiro do jogo nos pai
ses onde é permitido sob controle do es
tado - e sã·o raros aqueles em que vi
gora, como entre nós, a proibição, que 
nunca evita, mas, ao c·ontrário, gera a 
fraude em beneficio de alguns - encon
tramos lucros impressionantes, empre
gados, em grande parte, nas obras de 
benemerência. 

Em Mar del Plata, na Argentina, on
de vão ter, em grandes caravanas, tu
ristas bras!leil'Cls, proporcionando vul-, 
tosas verbas aos cofres públicos, distri- · 
buídas posteriormente a hospitais, são 
elas destinadas também a escolas e 
obras sociais. 

Em Punta del Este, no Uruguai, tam
bém grandemente freqüentado por bra
sllelros, é fiscalizado pelo governo, que 
retira do jogo uma alta percentagem do 
movimento bruto. 

No Paraguai, próximo à fronteira bra
sllelra, em Acarai, quase no prolonga
mento da Ponte Internacional, a Ponte 
da Amizade, transposta por nossos com
patriotas aos milhares, quando vão a 
Iguaçu e em geral ali se hospedam. 

No Estoril, a encantadora estância 
turística de Portugal, próximo a Lisboa, 
cujo progresso tem sido avassalador, 
atraindo muitos milhares de vlsitantE"s e 
proporcionando aos cofres públicos de 
um pais de formação idêntica ao nosso 

e de conhecida seriedade de costumes 
uma fonte de renda da mais alta sig~ 
niflcação. 

Na Itália, entre outros o Cassino do 
Lido, próximo a Veneza, 'na maravilho
sa praia mediterrânea, onde se realiza 
a~ualmente o mais famoso Festival de 
Cmema Internacional e povoada em 
todas as estações por incontáveis foras
teiros, arrecadando, sob controle do es
tado, cifras vultosissimas. 

Ainda na Europa, Montecarlo, de fa
ma universal, decantado em prosa e 
verso, de pequena população, e que vive 
quase exclusivamente das rendas do jo
go -. que em nada afeta e que, pelo 
contrario, muito auxilia a população na
cional - determinando promoções de 
~ulto, como seu Grand Pr!x automobi
lístico, 

Finalmente, desprezando outros cen
tros menores e passando aos Estados 
Unidos, dois grandes centros de jogo 
que se situam no Estado de Nevada, Re~ 
no e Las Vegas, cidades artificais bor
dejando o deserto, onde imensos cassi
nos atraem milhões de visitantes de to
das as latitudes e em cujos palcos são 
apresentadas as mai'Jres e mais caras 
a.trações mundiais, as rendas são vulto
Slssimas, cabendo ao Estado substancial 
percentagem. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. JOSI1: ESTEVES - Com multo 
prazer. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador 
José Esteves, em que pese o grande sen
timento de que está possuido o seu pro
jeto, não creio que esta Casa ou o Con
gresso Nacional aprovem a reabertura 
do jogo. O jogo não é apenas um mal 
em si. O que o caustica e o condena são 
as marginalidades que ele traz. Mesmo 
nesses países civilizados a que V. Ex.a 
se ·refere, a prostituição, o contrabando 
e a ociosidade são uma constante. Basta 
que o Governo no Brasil tenha resolvido 
se ton1ar jogador para que os males te
nham aflorado. Não sei se V. Ex.B aten
tou para os males decorridos da Loteria 
Esportiva. Depois que a classe média foi 
estrangulada com a Bolsa de Valores, o 
Governo resolveu raspar o bOlso do ope
rário nacional com a Loteria Esportiva. 
Isso é uma ignomínia. Alguém que pro
cure atentar para as causas e as con
seqüências sociais da Loteria Esportiva, 
haverá de recriminar o Governo, neste 
particular. V. Ex.n sabe e vê, constante-
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mente, como as classes mais pobres se 
angustiam e perdem substância econó
mica com a Loteria Esportiva. É um pai 
que vai comprar a manutenção para a 
família faminta e resolve jogar na Lo
teria Esportiva. A familla passou a ser 
menos assistida e protegida. E a me
ningite arrasou com tudo. Uma das cau~ 
sas da meningite no Pais foi o em
pobrecimento das camadas médias e 
pobres, em decorrência disso. Já agora 
o Governo resolve ser banqueiro de jogo 
de bicho. Então, Ex.11, tornaremos este 
Pais num cassino nacional. Os benefícios 
aparentes, que possam vir do jogo, não 
cobrirão, em décimo de blllonéslmo, os 
males que ele haverá de trazer ao Pais. 
Por essa razão, e a despeito de, na Co
missão de Constituição e Justiça, ter 
tido a felicidade, como relator, de dar 
diversos pareceres a admiráveis proje
tas de V. Ex.11 apresentados com grande 
Intenção, como o de hoje, creio que nada 
me faria mudar a consciência num caso 
desta natureza. 

O SR. JOS11: ESTEVES - Senador Lei~ 
te Chaves, creio que, no decurso da mi
nha exposição, V. Ex.a haverá de mudar 
de opinião. 

o jogo, como se vê, Sr. Presidente, é 
uma Indústria de alta rentabilidade em 
todo o globo e proporciona, depois de re
gulamentado, uma apreciável receita, 
capaz de concorrer, segundo cálculo dos 
especialistas, em mais de dois terços pa
ra o equllibrlo de nossas finanças. Do 
contrário, proliferando na clandestini
dade, em todas as suas modalidades, co
mo atualmente aconteee - desde o jo
go caseiro, Intensamente disseminado, 
que realiza lucros consideráveis sem 
controle algum, Inclusive do imposto de 
renda, aos cassinos secretos que escapam 
a qualquer fiscalização e ao famigerado 
jogo do bicho, que tanto afeta a econo
mia do pobre, e são os grandes finan
ciadores da campanha falsamente mo
rallsta contra a regulamentação estatal 
- beneficia apenas os seus banqueiros. 

O.:; cassinos oficializados são apenas 
uma permanente fonte de divisas, pela 
atração turistica que realizam, abrindo 
- e isso é fator de alta importância -
largo mercado de trabalho de diferen
tes modalidades, contribuindo fortemen
te para a solução de problemas socais, 
enriquecendo o mundo artístico e, final
mente, dando ao povo, a baixo preço, to
das as variedades de diversões. 

O jogo disciplinado e restrito a zonas 
de interese turístico deixa de ser o pro-

palado veículo de corrupção, para. ser um 
negócio inteiramente lícito, dentro da 
moldura legal que lhe for próprio. Não 
será. mais um vicio, porém uma. atlvi
dade. Não será. um veneno, porém, como 
o arsênico, um medicamento de efeito 
positivo, no organismo financeiro da 
nação. 

Estamos para decidir de uma vez por 
todas, esse magno problema - que de
cidamos democraticamente com o povo! 
Esvaslem Mar de! Plata, Guaira, Punta 
de! Este e Estoril de brasileiros - canali
zemos para nossas estâncias hldromlne
ra1s uma parcela dos turistas que pro
curam o Lido, San Sebastião, Monte Car
Io, Reno e Las Vegas. 

Vemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
verdadeiras obras de arte em vias de 
desaparecimento, como o Qultandlnha e 
os hotéis instalados nas estâncias hldro
minerals do Estado de Minas Gerais -
Araxá, Poços de Caldas e em muitos ou
tros municípios. 

O sucesso dos Jóqueis Clubes e das 
Loterias Estaduais, tendo à frente a Lo
teria Federal administrada pela Caixa 
Económica, e que vivem uma era de 
larga e merecida prosperidade, é um ar
gumento decisivo, entre tantos outros, 
para que não tarde essa medida sanea
dora e benemérita, u:n grande negócio, 
que será. a regulamentação do jogo no 
Brasil. 

É sabido que das armas da corrupção 
a maior de todas é o dinheiro - objeto 
e finalidade dessas atlvidades Ilícitas. 

É também sabido que os agentes do 
poder público, mais precisamente: o 
aparelho policial, encarregado de dar 
combate às ativldades consideradas !lici
tas, é o agente passivo dessa corrupção. 

Por mais que Isso nos ofenda como 
cidadãos, na policia estão os comparsas 
desses contraventores, em decorrência. 
do poder económico que os marginais 
detêm, e que usam com arte e malícia. 

Inútil sonhar-se com o policial incor
ruptível, em face de seu pequeno status 
social e da sua reconhecida fraqueza 
económica, pelo baixo nivel de seus sa
lários. É até um milagre que essa cor
rupção não seja multas vezes superior 
ao que realmente é. 

Toda a vez, pois, que se tentar com
bater esse estado de coisas, surge inex
plicavelmente para os meno.s avisados e 
aos inocentes úteis), uma campanha 
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avassaladora em que é envolvida a Im
prensa de boa fé, contra o jogo. Mas o 
jogo, nesse caso, é logo regulamentado, 
flscallzado, legalizado, como atlvldade 
reconhecida, pagando impostos e sujei
tando-se a um conjunto de regras pre
estabelecidas. 

Não há lludir-se com a extinção do 
jogo enquanto o homem for homem. Ele 
sempre houve e sempre haverá. o que 
se deve fazer é, reconhecendo o mal, 
transformá-lo num instrumento de po
lítica econômlca e social. 

o jogo regulamentado passa a ser Ins
trumento de política econômlca dos go
vernos, como é o caso de dezenas de pai
ses conhecidos, em que o mal é um 
grande produtor de divisas estrangeiras, 
como estimulador do turismo. 

o jogo regulamentado passa a ser Ins
trumento da política social, através de 
decisões de política fiscal, como gerador 
de impostos com destinação especifica, 
especialmente no campo da saúde e da 
assistência social. 

Assim agindo, daremos um golpe de 
morte na fabulosa organização da clan
destinidade, cujos males só não são vis
tos por quem não quer ver. 

Se o jogo é ou pode ser considerado 
um mal ou_ elemento de corrupção, isto 
só já é razao bastante para a sua ime
diata regularização, a fim de que seja 
praticado apenas nos cassinos oficiali
zados e regulamentados, e por quem os 
procura e tem condições para tal, tiran
do-o, dessa forma, da maioria dos lares 
brasileiros, onde a sua prática envolve 
a familla, e, inclusive, menores. 

No passado, a humanidade, mais ro
mântica, mais rellgioea e menos mate
rialista, aceitava como dogma o ditado 
de inspiração religiosa que dizia estar o 
inferno calçado de boas intenções. 

No presente, cem a velocidade do pro
gresso material fazendo predominar o 
económico sobre o político, os refrões po
pulares tiveram que mudar e a politica 
viu nascel' a figura do inocente útil. 

Esse inocente útil não é uma ferra
menta de uso restrito. Serve à politica 
ideológica, serve à política prática e ser
ve à política ec·onômica, seja a legitima 
política económica que traz progresso e 
bem-estar à Nação, seja à política eco
nômlca condenável de grupos não pro
dutivos, manipuladores de Imensos ca
berlals financeiros, sem destinação licita 
e defensável. · 

É o caso do jogo clandestino, com sua. 
organização subterrânea, à margem da 
lei, corrompedora por sua própria natu
reza, aliada necessária duma corte de 
males sociais, de conseqüências suspei
tadas, percebidas mas, até hoje, não 
medidas neste Pais. 

Curioso como a sociedade tem medo 
dos problemas e estranho como o ho
mem procura não conhecer o que agride 
seus sentimentos éticos! 

Pois bem. Dessa boa intenção, dessa 
útil inocência é que se servem os ardi
losos espíritos do submundo do jogo 
clandestino, matriz duma série de ou
tros crimes e chagas sociais, que lhe dão 
uma seqüência lógica de tragédia e que 
a sociedade procura não ver, por um 
instinto de autodefesa emocional. 

É dessa pureza, ou dessa fraqueza da 
sociedade, que vive e prosperá ~ margi
nal do jogo. 

Uma vez que o vicio como instituição 
não é um conceito estático nem tem 
fronteiras dellmitá veis, resulta que é um 
processo de multiplicação celular, numa 
verdadeira reação em cadela. 

A organização do jogo clandestino 
precisa, para sua sobrevivência e alas
tramento, dum exército de criminosos, 
de marginais, de foras da lei. É com 
esses convocados - e só com eles -
que pode funcionar. 

Pela própria natureza de seus agentes, 
só prospera com gosto e eficiência fora 
da lei. 

Para Isso necessita dum passo ousado, 
no qual o clandestino se especializa, ao 
ponto do virtuosismo: corromper o me
canismo que a sociedade montou para 
Impedir a existência do antl-social. 

Sr. Presidente e Srs: Senadores, dai 
por que ter, no passado, apresentado esse 
projeto. Estou certo de que o intuito do 
Governo Federal em disciplinar, em ofl
ciallzar Inclusive o jogo do bicho, tem 
por objetlvo .evitar que essa contraven
ção continue na clandestinidade, enri
quecendo os bolsos dos banqueiros, sem 
con trlbuir para os cofres públicos. 

O projeto que apresentamos ao Sena
do, e que dentro de poucos dias trami
tará por este Plenário, dirá de perto das 
intenções sadias de um homem que pes
soalmente é contra toda espécie de jogo, 
mas que não pode ficar de braços cru
zados, quando vê a evasão de divisas 
nossas, inclusive para paises vizinhos. 
(Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) 
- Com a palavra o nobre Senador Leite 
Chaves. 

O SR. LEITE CHA.VES - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, ao longo de dezessels 
anos de advocacia, assisti como homem 
e como advogado, desoladamente, à. per
da da casa própria, da c.asa única em 
que o homem mora com a sua família. 

Esses acontecimentos freqüentes, cons
tantes em todos os Tribunais do Pais, 
levaram-me a fazer com que o meu pri
meiro projeto nesta casa tivesse essa 
grande finalidade humana e social - a 
defesa da casa única, a defesa da casa 
como único bem de familla existente no 
p.atrlmôn!o de. cada cidadão. 

Há, em nossa legislação, o bem de fa
milia. lll uma instituição antiga que re
monta a 1783, da legislação dos Estados 
Unidos, que o nosso Código Civil incor
porou. Entretanto, não tem funcionado 
no Pais, porque só é permitida a insti
tuição do bem de famil!a em favor da
queles que disponham de uma vastidão 
de recursos materiais. Mas, quando o ho
mem está bem na vida, não se lembra de 
defender o lar, e, quando vêm as tem
pestades e as !nconseqüênc!as económi
cas, ele a perde. 

Então, com esse projeto não estamos 
inovando, nem criando nada no setor 
convencional do bem de :tamílla, e sim 
criando outra forma de Direito, que é o 
bem jurídico, o bem de fami!la por força 
da lei. 

A ementa do nosso projeto, Sr. Presi-
dente, tem essa disposição: 

"Acrescenta alinea e parágrafo úni
co ao artigo 649 do Código de Pro
cesso Civil, tornando impenhorável 
a casa de mor.adla quando, sendo o 
único bem Imóvel no património do 
devedor, constitua sua residência 
efet!va." 

Entretanto, não é uma impenhorab111-
dade incondicional; inovamos, também, 
na sua relatividade, é um bem de fa
mília p.assivo de penhora nos seguintes 
casos: quando haja incidência de impos
tos fiscais sobre o próprio imóvel ou 
quando haja hipoteca convencional ou 
hipoteca legal sobre ele. 

P<lrque retiraríamos ao beneficiário 
uma outra grande faculdade que é aque
la de vender o bem quando necessário 
ou, então, dá-lo em hipoteca quando se
jam necessários financiamentos ou re-

cursos para casos Ingentes, urgentes e 
instantes ou mesmo para ampliação do 
Imóvel. 

A aprovação do projeto em c.ausa terá 
a vantagem de criar em nossa legislação 
a figura do bem de famllia legal. O con
vencional já existe em nossa lei civil, 
conforme se acha Instituído no art. 70 
do Código Civil Inspirado no instituto 
de Homestead americano, cujas origens 
remontam a 1783. 

O Sr. Mauro Benevides - Permite V. 
Ex.11 um aparte? ) 

O SR. LEITE CHAVES - Pois não, 
Ex. a. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Se
nador Leite Chaves, não sei bem se a 
história legislativa do Pais registra algu
ma Iniciativa assemelhada à. de V. Ex.a 
Naturalmente se houve iniciativa idên
tica ou parecida com a de V. Ex.a, essa 
iniciativa não se concretizou, porque não 
se Incorporou ao Código do Processo C!vU 
Bras!le!ro. Nós, advogados - ou mesmo 
os que exerçam a Judic.atura ou Minis
tério Público - sabemos que a proces
sualíst!ca c!v!l Inclui aqueles bens impe
nhorá veis: a aliança, chamam lá o anel 
nupcial: os equipamentos dos m111tares; 
provisão de alimentos; enfim, há uma 
relação desses bens reputados, !mpenho
rávels no Código do Processo C!v!l. V. 
Ex.a. .agora quer acrescer a essa impe
nhorab1lldade a casa de moradia, segun
do o seu projeto agora anunciado, quan
do o devedor possui um único imóvel. O 
que eu posso dizer a V. Ex.a. é que esse 
projeto é, indiscutivelmente, humano e 
haverá de ter nesta Casa, nas Comissões, 
neste Plenário, lá na Câmar.a dos Depu
tados, a melhor acolhida possível. As 
minhas congratulações a V. Ex.a. por essa 
sua brilhante, oportuna e humanisslma 
iniciativa. 

O SR. LEITE CHAVES- Agradeço a 
v. Ex.a., Senador Mauro Benevides, esse 
apoio ao nosso projeto que se sintoniza 
com o espírito social do nosso Partido. 
Não me parece que exista nesta Casa ou 
nela tenha tramitado processo seme
lhante e nem a nossa legislação Incor
porou qualquer coisa nesse sentido. 

Para que V, Ex.a. veja a jurld!c!dade 
e a constitucionalidade do projeto, bas
ta ver que ele se refere a um dos bens 
que se seguem àquela graduação legal a 
que V. Ex.n se referiu do art. 649. A 1m
penhorab1lidade sempre existiu para 
bens pequenos 11.ue no tempo de hoje 
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não têm maior significação. l!: para. os 
bens Inalienáveis, as provisões de ali
mentos, o anel nupcial, uma coisa mais 
afetiva do que econômica. Os vencimen
tos dos magistrados, os equipamentos 
dos militares, os livros, as máquinas, os 
utensillos, as pensões e as tenças. 

Entretanto, hoje, uma grande parte da 
classe média do operariado já possui a 
sua casa, porque o próprio Governo tem 
realizado, através do BNH, uma politica 
voltada para a habitação. Mas não é 
necessário apenas fazer a casa, é pre
cl.so protegê-la. 

Muitas vezes, no entardecer da vida, 
um homem que avaliza uma proml.ssória, 
que aceita uma duplicata ou sob razão 
instante avaliza para um filho, em situa
ção difícil, vê-se na contingência de per
der a casa, último .agasalho da vida. En
tão, o nosso projeto tem essa grande fi
nalidade de proteger a casa, de guar
necê-la. Não por força apenas de um 
ato pessoal ou convencional, mas por 
força da própria lei. Um homem pode 
esquecer de prevenir-se mas a. lei não 
deve. A lei não deve esquecer que o ho
mem é objeto de proteção, sobretudo 
naquelas situações em que, juridicamen
te, ele tiver que ser considerado como 
pessoa humana.. 

A casa. de residência é o esteio da fa
milla., sobretudo quando constitui seu 
bem Imóvel único. 

A perda., ou simples a.mea.ça, em de
corrência. de divida pessoal, constitui mo
tivo de receio e insegurança.. 

Não há quem desconheça um caso de 
perda do Imóvel único, com a. conseqüen
te evacuação de modestas famillas, pela 
execução força·da de uma simples nota 
promissória. ou cheque sem provisão. 

Em situação dessa natureza lucram os 
credores, na maioria das vezes argentá
rlos ou os profissionais das licitações ju
diciais que adquirem o Imóvel em hasta 
pública sempre por preço vil mediante 
reml.ssões ou leiloamento. 

Dlr-se-ia que tal proteção seria. limi
tativa do crédito bancário do titular de 
Imóvel residencial único. 

Entretanto, essa poss1b111dade estaria 
removida, porque o Imóvel poderá ser 
objeto de hipoteca e também de aliena
Qão, não sendo considerado assim cousa 
inteiramente fora. do comércio. 

Também poderá ser objeto de hipoteca 
legal e passível de penhora por débitos 

fiscais sobre ele incidentes, pois não se• 
ria justo que a precaução chegasse ao 
ponto de prejudicar o Interesse público. 

Com essa providência se evitará que o 
devedor. perca. a casa de moradia., na qual 
resida. efetlvamente, por dividas pessoais, 
às vezes constituídas em sltuaçõp.s de 
dificuldade extrema. 

Referimo-nos à casa única., porque se 
o beneficiário do bem tem dois imóveis, 
ainda que sejam de residência, nem por 
isso um deles deixará de ser penhorável. 

Queremos _proteger o imóvel -único, 
aquele que na.o tenha aspecto ou finali
dade econômlca.; que seja. um imóvel
habitação. 

A finalidade social da lei é inequívoca, 
porque aumenta as margens de segu
rança e establlldade dos que dispõem 
apenas da casa em que vivem, adquirida, 
às vezes, com os mais ingentes sacrifí
cios ou com financiamento dos órgãos 
da. habitação. 

A lei processual já prevê a inalienabi
lidade de .alguns bens, como se acha de
clarado nos incisos I a IX do artigo re
tro citado, seja, art. 469 do Código de 
Processo Civil, o que mostra a. juridici
dade do presente projeto. 

Dessa maneira, submetemos à consi
deração dos ilustres Pares, com assento 
no Senado, e de resto a. todos os ilustres 
Membros do Congresso Nacional, .a pre
sente proposição, na esperança. de que 
seja transformada em lei pela sua gran
de carga de justiça social e humana. 

Sr. Presidente, ficaria extremamente 
feliz se o~projeto originário desta Casa 
fosse aprovado, porque o Senado estaria 
voltado, também, para aqueles instantes 
da vida em que o homem nem sempre 
se previne, se daqui, onde vivem os ho
mens mais experimentados da realidade 
humana, d.a sociedade, saísse este pro
jeto de lei que visa a proteger a própria 
sociedade e o homem, quando a. sua pre
visão não foi suficiente para proteger a 
si mesmo e à sua familla. · 

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

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo .a palavra ao nobre Senador 
Virgillo Távora. 

O SR. VffiGiLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, como cearense 
e como nordestino, não poderíamos dei
xar de consignar, pelo valor de que se 
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reveste, pelos conceitos emitidos, pela 
síntese em que se constitui, das aspira
ções da província alencar!na, o pl'onun
c!amento feio perante o Conselho Deli
berativo da SUDENE, semana passada, 
pelo ilustre Governador Adauto Bezerra, 
do Estado do Ceará. 

Representante de uma zona sofrida, 
todos nós temos, desde Maranhão até. 
Bahla uma uniformidade de comporta
mento' acima das I!nhas partidárias, 
quando tratamos da solução daqueles 
problemas que mais crucialmente per
cu tem toda a área. 

E dentro desta área, na chamada zona 
senÍ!-árida, está o Estado do Ceará. 

O eminente Presidente Méd!ci, há dois 
anos atrás, dando objet!vidade a deci
sões anteriores, procurando levar à prá
tica Idéias de há multo aqui defendidas 
em memorável Resolução, em março de 
1973, deu o ordenamento legal, sob a for
ma de um programa que se tornou co
nhecido como III Polo de Desenvolvi
mento do Nordeste, para que a Capital 
do nosso Estado, Fortaleza, pudesse real
mente ser uma das molas do desenvol
vimento de toda aquela região. 

Os percalços foram muitos e, com que 
satisfação, vemos alguns já superados, 
outros em via de superação, terem, ao 
mesmo tempo, a palavra autorizada do 
Executivo local, vez primeira na histó
ria a defender, em sintonia com toda a 
Bancada, a real!zação daquele programa 
integral, num momento de extrema di
ficuldade para a economia cearense. 

E que diz S. Ex.8 ? Não pinta de cor-de
rosa, aonde existe o cinzento, e apresen
ta ao órgão desenvolv!mentista a pro
blemática das nossas indú.strias básicas 
que estão a exigir, ao lado daquelas pro
vidências que enumeramos, do desenvol
vimento desse III Polo, outras, de cará
ter urgente, para que tenhamos, a cur
to prazo, o alvo premeditado obtido. E 
assim, Sr. Presidente, ... 

O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.8 

um aparte? 
O SR. VmG1LIO TAVORA- Pois não. 

Com prazer, eminente Senador Paulo 
Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra - Nobre Se
nador Virgilio Távora, como nordestino, 
não posso deixar de aplaudir o Excelen
tissimo Senhor Presidente Geisel, quan
do criou o chamado Polo-Nordeste. In
clusive porque Sua Excelência teve a ln!-

ciativa de honrar o Nordeste com a sua 
presença, numa reunião realizada na 
SUDENE, naquela oportunidade. 

O Sr. Wilson Campos - Foi Geisel, 
Excelência? 

O Sr. Paulo Guerra - Foi Geisel, sim. 
PoJo-Nordeste foi Ge!sel. li: porque o emi
nente companheiro de Bancada ... 

O SR. VmGtLIO TAVORA- Não. O 
nosso é que foi do Médicl. 

O Sr. Paulo Guerra - Agora, o que eu 
entendo é que a lnic!at!va do Presidente 
da Repúbllca, criando o PoJo-Nordeste e 
indo a Pernambuco, foi louvável, como 
disse, mas muito modesta, porque des
tinou ao Nordeste apenas cinco milhões 
de cruzeiros. Pernambuco foi aquinhoa
do com um trabalho a ser realizado nas 
Serras do Triunfo e do Ararlpe, que, co
mo V. Ex.a sabe melhor do que eu ..• 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Nós dois 
sabemos. 

O Sr. Paulo Guerra - ... é um terre
no totalmente dominado pelo alto teor de 
alumínio e, conseqüentemente, essa subs
tância impede que outros nutrientes 
agrícolas sejam absorvidos. Tenho a im
pressão de que o Presidente Geisel não 
teve uma assessoria devida para real!zar 
o esforço que fez, quando pensou em 
criar o Pelo-Nordeste. 

O SR. VmGtLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, na antecipação 
que o eminente Líder pernambucano 
aqui faz do seu ponto de vista, encontra
mos contactos dos mais vários, os quais 
vamos agora perquirir. O PoJo-Nordeste 
vai, realmente, começar a ser executado, 
e desde já podemos adiantar a S. Ex.a 
que uma reformulação, neste ponto e em 
outros citados, não aqui, ma.s por Estados 
também Interessados, está em andamen
to. O Senhor Presidente da República, 
em multa boa hora, escolheu justamente 
para executor deste Plano o homem a 
quem o nosso Estado e o Plaui já devem 
tanto, com relação ao seu progresso e 
que, Independente de qualquer prisma 
que seja observado, ele, quanto à atua
ção politica, !negavelmente é uma das 
capacidades do Nordeste, o ex-Governa
dor Alberto Silva. Mas, justamente, aqui 
queríamos referir-nos, num âmbito mais 
restrito, à coerência que existia entre o 
que o Governo Federal desejou para a 
nossa terra, quando da Implantação pro
jetada do III Polo de Desenvolvimento, 
quando dos planos que, complementar
mente, fez Incluir no Pelo-Nordeste e, 
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agora, do apoio que o Governo do Esta
do dâ, pela sua autoridade, nas reivindi
cações má.xlmas da nossa terra, no mo
mento em que ela realmente estâ a ne
cessitar deste amparo federal. 

Assim, o que pede S. Ex.a? um refor
ço urgente do Sistema 34/18 na ârea nor
destina, com a aquisição pelo Governo 
da União de quotas do FINOR. E, por 
coincidência, S. Ex.a, o Sr. Senador Pau
lo Guerra, conosco esteve, quando de um 
compromisso ministerial, para que à nos
sa região fosse destinada uma quantia 
não pequena: naquele tempo, 2 bilhões 
de cruzeiros, como reforço ao FINOR. 

Podemos adiantar a V. Ex.a que o Con
selho de Desenvolvimento Econômlco, na 
última reunião, aprovou um orçamento 
de 3,1 bilhões de cruzeiros para o FINOR 
(dos quais 500 milhões de reforço aos de
pósitos 2.034/18) e de um e melo bilhão 
de cruzeiros, dos quais 250 mllhN>s t<tm
bém em reforço para o FINAME. Mas 
pede que, paralelamente, seja criada 
uma instrumentação legal para permitir 
a compra de ações das empresas que se 
pretendem amparar dlretamente, sem a 
intermediação do FINOR. São aquelas 
empresas que devem a estabelecimentos 
bancârios, e por intermédio do GEIMET 
poderiam ter uma solução provisória, en
quanto, sim, a definitiva viria por in
termédio daquela fundo atrâs citado. 

O Sr. Paulo Guerra- V. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Guerra - Apenas para 
exaltar o espírito dessa orientação que 
viria amparar essas empresas que estão 
em dificuldade em relação a estabeleci
mentos bancârios e na lmposslbllldade 
de saldar seus compromissos. O que me 
incomoda, como homem do campo, é ve
rificar que as empresas rurais e os agri
cultores que tiveram, no ano passado, o 
preço dos seus produtos aviltados, im
possibilitando-os, portanto, de pagarem 
ao Banco do Brasil, ao Banco do Nordes
te, não receberam, da assessoria que ori
entou essa assistência, uma palavra de 
apoio ou de estimulo. E é, ainda, na agri
cultura, onde vivem 40 milhões de bra
sileiros, que reoousa a estab111dade sócio
econõmica do País. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA -Vê V. 
Ex.'\ nobre Senador Paulo Guerra, como 
- e não somos dados a elogios gratuitos 
- o novel dirigente da terra cearense 

percute também esse problema, nas rei
vindicações que faz. 

O Sr. Paulo Guerra - Mas Isso é o 
que V. Ex.a deseja. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Estamos 
aqui transmitindo - não sabem·os se V. 
Ex.a estava no Inicio da nossa oração -
a síntese do pronunciamento do novo 
Governador do Estado de Cearâ perante 
o Conselho Deliberativo da SUDENE e, 
ao mesmo tempo, louvando, no mais alto 
nivel o desassombro com que S. Ex. a pin
ta a situação real do Estado que encon
trou, e pede as providências ao Governo 
Federal. 

O Sr. Paulo Guerra - Quer dizer, fo
ram sugestões do eminente Governador 
do Cearâ ... 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- ll: Isto o 
que estamos transmitindo à Casa. 

De forma mais urgente, a montagem 
de um esquema de crédito especial, com 
linhas compensatórias de financiamento, 
através do BNDE, com fac111dades credi
tfclas do BEC, capazes de permitir a re
cuperação dessas estruturas operacionais 
e financeiras das unidades industriais 
e agropecuârias ou, como alternativa, 
gestões junto ao Ministério da Fazenda, 
visando à locação adequada de recursos 
do Banco do Nordeste, para a imediata 
implantação do seu programa de conso
lidação e reorganização dessas empresas. 
Especificamente, na Indústria têxtil, um 
apoio maior aos projetas jâ em funcio
namento, garantindo-lhes prioridades e 
um esquema especial de estimulas e in
centivos. Idêntico tratamento a ser dis
pensado à Indústria coureira, jâ que 
aquela região foi considerada, pelo ato 
presidencial retrocltado, como polo na
cional têxtU e courelro. . 

A Indústria da pesca deveria ser be
neficiada em regime de urgência, com a 
abertura de créditos oriundos dos recur
sos do PROTERRA, a juros subsidiados 
para a recomposição de sua estrutura fi
nanceira. 

Quanto às indústrias metalúrgicas, 
instaladas na região, a elas deveriam es
tender-se o benefício da prorrogação do 
Imposto de renda, Isenção de 5 anos, 
considerando-se os desafios que enfren
tam, com sua distante localização das 
fontes de matéria-prima, em decorrên
cia de mudança na politica de venda da 
CSN, de preços uniformes CIF, em todo 
Pais, de seus produtos. 
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Uma reafirmação dos Estados do Cea
rá, Paraíba e Rio Grande do Norte, se
rem área de Indústria têxtil e confecção 
básica. 

Sr. Presidente, .Srs. Senadores, bem 
avisado vai o Chefe de uma comunidade 
quando, tomando a s! as responsab!l!da
des pelo seu destino, procura ver real
mente quais aqueles pontos fundamen
tais que estão necessariamente reque
rendo um tratamento, às vezes, até dolo
roso, mas não recua e apresenta a ver
dade como ele, realmente, a vê. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Se
nador V!rgíl!o Távora, permite V. Ex.? 
um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com pra
zer, nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides - Senador Vir
gillo Távora, tomamos conhecimento da 
e"'posição do Governador Adauto Bezer
ra, proferida ao ensejo da reunião da 
SUDENE, realizada no dia 25 de março, 
na cidade do Recife. Naturalmente, nós 
que já conhecíamos aquela situação de 
dificuldade do Estado, ficamos na ex
pectativa de que providências efetivas, 
por parte do Governo, se fizessem sentir 
para acudir o novo governante e com na
tural extensão à indústria cearense que 
atravessa uma crise reconhecidamente 
difícil. Decorridas, entretanto, quase 
duas semanas do pronunciamento de S. 
Ex.a, amplamente difundido na impren
sa. do Ceará, na imprensa do Sul - aqui 
mesmo em Brasília se fez essa divulga
ção - não se conhece, assim, uma me
dida concreta do Governo para socorrer 
a indústria cearense. Tanto isso é verda
de que na sexta-feira dessa semana um 
vespertino de grande divulgação na nos
sa terra, o jornal O Povo, fez a publica
ção de uma entrevista do Secretário da 
Indústria e Comércio, Dr. José Flávio 
Costa Lima, e essa entrevista recebeu o 
titulo na primeira página do vespertino 
O Povo de Socorro à Indústria. Então, o 
Secretário enfatizava a necessidade de se 
concretizarem aquelas medidas de aju
da e colaboração à indústria cearense. 
Eu intencionava, inclusive, abordar o 
problema da Tribuna do Senado e che
guei mesmo até a me lembrar de sugerir 
a ida ao Ceará do Ministro da Indústria 
e do Comércio, a fim de que S. Ex.o. pu
desse coordenar, junto aos outros seto
res g.overnamentais, as providências que 
viessem, efetivamente, acudir à indús
tr'Ja do nosso Estado. No brilhante dis
curso de V. Ex.o., apreciando o pronun-

ciamento do Governador, vai aqui a mi
nha sugestão ao Governo Federal, para 
que desloque ao Ceará o seu Ministro 
da Indústria e Comércio, e lá S. Ex. a ado
te aquelas providências coordenadoras, 
para trazer novo alento, nova ajuda, e 
colaboração à indústria do nosso Estado. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com pra
zer incorporamos o aparte de V. Ex.a, 
nobre Senador Mauro Benevides, ao dis
curso que ora proferimos, que seria, ape
nas, uma simples comunicação e que já 
se está alongando bastante. Mas, ele nos 
dá, também, ensejo de apresentar algu
mas explicações, algumas informações. 

Justamente no dia de hoje - após 
aquela decisão do CDE a que nos referi
mos, e que era eomo que uma constan
te das reivindicações de todos os lide
res nordestinos ao Sr. Ministro da Fa
zenda, quando houve aquela autoridade 
por bem consultar os mesmos no fim do 
ano passado, sobre o projeto da codifi
cação dos Fundos FINOR e FINAME, reu
nião à qual S. Ex.a o Senador Paulo 
Guerra esteve presente - está a Supe
rintendência da SUDENE, - com seus 
assessores maiores, discutindo com as 
autoridades financeiras e com as do Mi
nistério a que é subordinada, a forma 
de tomar efet!vas as decisões que para 
nós são muito importantes. 

Realmente, a ênfase que se dá aqui à 
indústria, e não à agropecuária ou à 
agroindústria, como nos referimos, é pe
la situação dificillma em que a mesma 
se encontra. E recorda S. Ex.a o Senador 
Mauro Benevides, e deve estar recordan
do também o Senador Wilson Gonçal
ves quando, de seis meses a esta parte, 
perante a organização maior, à entida
de cúpula do nosso sistema empresarial 
cearense, a FACIC, procurávamos alertar 
as autoridades estaduais e federais, pa
ra uma situação de crescente preocupa
ção por parte dos industriais da terra. 
Sem procurar culpas de quem quer que 
seja, sem que isto fosse motivo para res
trições de ação administrativa de outrem 
dizíamos, e aqui vimos confirmados os 
nossos temores, que realmente .um bra
do de alerta tornava-se necessário àque
la altura como uma colaboração. Hoje 
vemos, com prazer, embora defasados no 
tempo, esses alertas serem compreendi
dos e atendidos. E o Secretário da In
dústria e Comércio do nosso Estado, um 
ex-Colega, parlamentar, o ex-Deputado 
Federal José Flávio da Costa Lima, in
dustrial por sua vez, na declaração que 
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faz retrata a situação de angústia a que 
nos referimos. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a permite 
um aparte? 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Vamos 
ser gentis com a Oposição. Depois dare
mos o aparte a V. Ex.a nobre Senador 
Paulo Guerra. 

O Sr. Evelásio Vieira - Senador Vlr
gillo Távora, V. Ex.a faz relvlndlcacões 
para o Ceará, no campo da agropeéuá
rla, no setor Industrial, e pede c·onces
sões especiais. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Só um 
momento. Desejavamos enclarecer ao no
bre representante de Santa Catarina que, 
apenas, transmitimos aqui, endossando
o como cearense e nordestino, para co
nhecimento da Casa, o pronunciamento 
feito, pelo novo gestor da coisa pública 
cearense, na primeira reunião a que 
comparece a SUDENE, e nos rejubilamos 
em ver que estão consubstanciados nesse 
documento - e ai falamos com.o repre
sentante nordestino e não como Líder, 
estão consignados aqueles reclamos bá
sicos que, desde o trabalho da COCENE, 
se ouviam nesta Casa, com mais Intensi
dade. Frlsaanos com mais Intensidade, 
porque essa luta vem de multo longe. 
COm prazer, continuamos ouvindo o Se
nador Eveláslo. 

O Sr. Evelásio Vieira - Na oportunl
nade em que V. Ex.a traz oo conheci
mento da Casa esse pronunciamento, 
este documento é evidente que V. Ex.a 
está fazendo também o referendum. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Perfeito. 

O Sr. Evelásio Vieira - A minha In
tervenção é apenas para fazer a seguin
te pergunta: quais as causas da crise 
que atravessa a Indústria do Ceará? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - As cau
sas da crise que atravessa a Indústria do 
Ceará podem ser classificadas em dois 
grandes ramos: aquelas decorrentes da 
conjuntura que atravessamos, fruto, 
prlnclpalmer.te, do fato de ser o Ceará 
tradicionalmente um Estado exportad·or. 
Não é de hoje; segundo: causas estrutu
rais, causas contra as quais nos vimos 
batendo há multo tempo, de que a orga
nização de um parque Industrial não po
de ser feita só à base de Incentivos. E 
aí nós, que somos prlvatlvlstas, por con-

vlcção, temos a dizer que na má estrutu
ração, há que procurar-se, também, jun
to dessas outras causas conjunturais, os 
fundamentos da crise que ela ora atra
vessa. 

O Sr. Evelásio Vieira- V. Ex. a me per
mite outro aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
multo prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira - Senador Vlrgi
ll·o Távora, V. Ex.a apresenta agora cau
sas justificadas da crise da Indústria 
têxtil no Ceará, que se conflltam com 
aquela fotografia bonita que v. Ex.a nos 
ofereceu, através do pl'onunclamento de 
sexta-feira da penúltima semana, quan
do fez a defesa do desenvolvimento bra
sileiro. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Agrade
cemos o aparte de V. Ex. a, nobre Senador 
Eveláslo VIeira, porque ele vai dar, jus
tamente a um discurso que havia de ser 
curto, a chance do seu autor bem expU
c! ta r a sua Idéia. · 

Não há nenhuma contradição, nenhum 
conflito. Da vez passada mostramos um 
processo de condução de uma politica de 
endividamento externo, desde que adota
da foi a estra tégla geral da extroversão 
de nossa economia. Aqui apreciamos as 
reivindicações ... 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Lembro ao nobre orador que o tempo 
de que V. Ex.a dispõe está esg·otando. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Já aten
demos, Sr. Presidente, às advertências de 
V. Ex.a Aqui apreciamos as reivindica
ções feitas, não de agora, mas de muitos 
anos, e que agora estão exacerbadas, de 
pleitos locais, dando-lhes as causas con
junturais e as causas estruturais. 

O Ceará foi um Estado, multo antes da 
extroversão da economia brasileira, emi
nentemente exportador - exportador de 
lagosta; exportador de tecidos; exporta
d·or de cera de carnaúba; exportador de 
algodão e expórtador de castanha de 
cajú. Estes produtos estão com seus pre
ços depreciados, maxlmé externamente. 

De maneira que, data venia, não há 
nenhum conflito entre a apreciação 
que fazemos, c·om a serenidade que pen
samos ser a requerida para tratar assun
tos desta natureza, entre uma e outra 
das situações. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a permite 
um aparte? 
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O SR. VIRGíLIO TAVORA- V. Ex.a 
tem, prioridades um, dois e três. Apenas 
desejávamos homenagear a Oposição. 

O Sr. Paulo Guerra -I!: que estou ven
do o Presldente·chamando a atenção de 
V. Ex.a, e não queremos ser multados por 
avançar o sinal. Queria dizer a V. Ex.a, 
mais uma vez, e a esta Casa, que louvo e 
a.pfaudo a atitude e a orientação do .MI
nistro da Fazenda quando recebe as su
gestões politicas, inclusive por c-onvocar 
as lideranças politicas do Nordeste para 
discutir, na ocasião da constituição do 
Fundo. 

() SR. VIRGíLIO TAVORA - V. Ex.a 
primus inter pares lá estava. 

() Sr. Paulo Guerra - Este é um fato 
que faço questão de ressal·tar. Antiga
mente o Ceará tinha o privilégio das se
cas. Agora quero dizer a V. Ex. a que o 
privilégio da crise não é do Ceará, tam
bém existe uma srande crise na indús
tria pernambucana. 

O Sr. Wilson Gonçalves - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA -Antes de 
conceder o aparte ao Ilustre Senador 
Wllson Gonçalves, diríamos, desanuv!r
ando um pouco •O ambiente, que Pernam
buco é sempre dominador. Quer-nos to
mar até a seca ... (Risos) C·om a palavra 
o senador Wilson Gonçalves. 

O Sr. Wllson Gonçalves - Aproveitan
do a resposta de V. Ex.a, eu g>ostarla de 
lembrar que, em relação ao Ceará e a 
outros Estados do Nordeste, Pernambu
co ainda não perdeu o hábito Imperialis
ta. Sempre que nós reclamamos alguma 
coisa, Pernambuco entende que estamos 
fugindo à pressão colonialista, que exer
ceu durante muitos anos, das quais há, 
ainda, multas marcas, Inclusive na re
gião a que pertenço. Embora desnecessá
rio o meu pronunciamento nesta hora, 
pois V. Ex.a já falou com a necessária 
clareza e proficiência, apenas queria em
prestar o meu apoio à divulgação que V. 
Ex.a. faz neste instante, através da Tri
buna do Senado, das proposições do Go
vernador do Estado. Recentemente, esti
ve em nossa terra e verifiquei que há, 
não só no campo industrial mas em ou
tros campos ec·onômicos, uma preocupa
ção muito grande com a situação econô
mico-flnanceira do Ceará, principalmen
te por fatores que fogem ao nosso con
trole, como, por exemplo, a queda qua
se generalizada no preço de todos os pro
dutos da economia cearense. De maneira 

que entendemos seja da maior oportu
nidade a ~nlclativa que teve o Governa
dor do Estado. Estou certo de que, além 
dessa colocação feita pelo governante 
cearense, o pronunciamento agora de 
v. Ex.a, trazendo ao conhecimento espe
cifico desta Casa essas reivindicações, 
sem dúvida, deu maior relevo, com a 
participação nos nobres Senadores da 
Oposição, a Isso que pleiteamos das au
toridades ..• 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- E da SI
tuação ... 

O Sr. Wilson Gonçalves - . . . estamos 
. certos de que o Governo Federal, com a 
sensibllldade sempre demonstrada, . não 
só aos nossos problemas mas a todos os 
problemas das diversas regiões do Pais, 
haverá de adotar providências adequa
das para que possamos sair dessa situa
ção vexatória. Era apenas para declarar 
a v. Ex.a o meu apoio à lnlc~atlva do Go
vernador do Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- (Fazendo soar a campa.nhia) 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, atendemos ao pregão de V. Ex.a 

Agradecemos o aparte de V. Ex.a, Se
nador Wilson Gonçalves, que vem justa
mente com aquele outro do Senador 
Mauro Benevides mostrar que, em se tra
tando de Interesse da terra alencarlna 
não existem fronteiras partidárias, nem 
opiniões contrárias. Há uma única Idéia: 
o bem comum! 

Sr. Pres:dente, concluiremos, pedindo 
que parte integtante faça deste nosso 
pronunciamento aquele outro, que anexa
mos ao mesmo, o de S. Ex.a o Sr. Gover
nador do Estado do Ceará, Coronel 
Adauto Bezerra, perante o Conselho De
liberativo da SUDENE. 

Era o que tinhamos a dizer. (Muito 
bem! Palmas.) 
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA

DOR VIRGTLIO TÁVORA EM SEU DISCURSO: 
Perante o Conselho Deliberativo da 

SUDENE, o Governador Adauto Bezerra 
proferiu o seguinte: 

"Gostaria de apresentar-me peran
te este plenário com um relatório 
inteiramente favorável sobre a si
tuação do Ceará, cujo Governo aca
bo de assumir. 
Ao invés, vejo-me compelido a pin
tar um quatro realista dos proble
mas estaduais e regionais. 

i 
i 

li 
,j 
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São entraves sérios que exigirão nos 
próximos anos um esforço redobra
do do Governo Federal, da SUDENE, 
do BNB e dos Governos Estaduais, 
para que se possa alcançar um in
dice de crescimento económico ca
paz de reduzir as disparidades re
gionais de renda. 
Sem sua superação, será impossivel 
impedir que avultem as diferenças 
de desenvolvimento dentro da pró
pria região, ou modificar radical
mente o panorama social. fazendo 
cam que o homem participe, real
mente, dos beneficias do progresso. 
Em termos de setor industrial, esta
mos atraveEsando, 110 Ceará e no 
Nordeste, uma crise conjuntural, 
cujos reflexos são os mais s!gn!fi
cat!vos. 
AB dificuldades tiveram Inicio no 
ano passado, provocadas por !núme
ros fatores de ordem interna e ex
tema, mas seus efeitos mais expres
sivos transferiram-se para 1975. 

Foram afetados seriamente setores 
que representam vocações indus
triais legitimas do Estado, como os 
de têxteis, de confecções. da in
dústria pesqueira e da metalurgia. 

Agravando a crise industrial, sobre
veio a escassez de recursos adequa
dos, em termos de prazos e encargos 
financeiros a que se somou a vulne
rabllldade da estrutura das empre
sas, com suas deficiências técnicas e 
dependência de mercado fora da re
gião. 
Para atenuar as dificuldades, impor
se-la um exame aprofundado quanto 
à forma de ut!llzação dos recursos 
do FINOR, de forma prioritária, na 
c·onsolidação e reorganização das In
dústrias em crise. 

Tal esquema poderia ser analisado 
de comum acordo pelo Banco do 
Nordeste e demais Bancos de De
senvolvimento dos Estados, em bus
ca da redefinição de um programa 
especifico. 
Por outro lado, o problema social as
sume magnitude considerável. 
Como tive ensejo de revelar anterior
mente, no Cearã o nível anual de 
desemprego ou subocupação da for
ça de trabalho urbana é da ordem de 
25%, equivalente a 150.000 trabalha
dores. 

A franqueza com que falo sobre tais 
problemas não significa que tenha 
sido assaltado pelo pessimismo ante 
o conhecimento de uma sombria rea
lidade que é a de todo o Nordeste. 

Na verdade, confio na energia do 
povo cearense e na capacidade de re
cuperação do meu Estado, embora 
esteja certo de que isto só será viãvel 
mediante uma crescente mob!l!za
ção de recursos para suprir as defi
ciências existentes. 

Pretendo executar um programa de 
governo que julgo bastante real!sta e 
adequado em suas prioridades. 

Em linhas gerais esse programa ob
jet!va a valorização do homem e 
concentração. de esforços no Interior 
do Estado, a fim de levar até lá o 
desenvolvimento que não pode limi
tar-se à faixa l!torânea. 

As prioridades principais, para que 
estas preocupações básicas possam 
ser atendidas, são Agricultura, Edu
cação, Saúde e Saneamento Básico, 
as três últimas visando, essencial
mente, elevar o padrão de vida das 
populações, e a primeira objet!vando 
explorar as potencialidades econó
micas que as áreas rurais oferecem. 
Multo teremos de nos apoiar nas 
oportunidades que sejam concedidas 
por programas especificas do Gover
no Federal e da SUDENE, tais o Po
lonordeste, o Programa de Desenvol
vimento Industrial, o Programa da 
Agro!ndústria e o de Desenvolvi
mento Social. 

De tais planos esperamos contar não 
só com recursos financeiros, mas 
Igualmente com ajuda técnica para 
desenvolver áreas rurais propicias e 
acelerar o desenvolvimento da indús
tria. 

No plano industrial, tomou-se pa
tente a necessidade de reformulação 
dos seus esquemas operacionais e fi
nanceiros, bem como de um amplo 
apoio para melhor aproveitamento 
da vocação manufature!ra local. 

O Ceará é o maior produtor de al
godão do Nordeste, tendo nele a base 
principal de sua economia. 

O seu aproveitamento industrial re
presenta imperativo de ordem eco
nómica, propiciando maior agrega-
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ção de valor à economia estadual, di
reta e lndlretamente, gerando ainda 
apreciável volume de oportunidade 
de emprega, 
O mesmo pode ser dita em relação 
a couros e peles, cuja exportação su
pera de muita a Industrialização ln
terna. 

o nosso potencial é excelente, não só 
pelo tamanho dos rebanhos, como 
pela qualidade das peles, justifican
do o seu aproveitamento em termos 
de produtos seml-acabados, além de 
sua possível absor!;lão na confecção 
de artefatos. 

Isto importaria na implantação de 
pólos que se destinem a utll!zar as 
matérias primas mais abundantes, 
como o algodão (Pólo Têxtil) e os 
couros e peles (Pólo Oourelro). 

:a: indispensável implantar, também, 
indústrias que não dependam apenas 
da matéria prima agrícola, a fim de 
que o parque industrial não fique 
igualmente sujeito aos efeitos de fa
tores naturais desfavoráveis. 

Dai, figurar em nosso plano a con
cessão de estímulos ao estabeleci
menta de Indústrias de material elé
trlco e eletrônico ainda incipiente no 
Estado. 

Tal reivindicação apoia-se não só na 
grande dlsponibllldade de mão de 
obra de boa qualificação altamente 
disciplinada, além de responder às 
altas exigências de absorção da for
ça de trabalho do Estado. 

No próximo mês de abril deverá en
trar em operação o Fundo de Incen
tivos do Nordeste - FINOR, com or
çamento de 11 bilhões de cruzeiros 
para o qülnqüênlo 75/79. 

A criação desse Fundo nos pareceu 
um passo acertado do Governo Fe
deral, mas é preciso que em sua ope
ração sejam vistos não somente ob
jetlvos·econômlcos e sociais de ordem 
geral. 

:a: necessário atentar para os aspec
tos especiais do desenvolvimento 
nordestino, isto é, para a questão 
mais preocupadora das disparidades 
ln tra-reglonais. 

No campo financeiro, é dispensável o 
reforço urgente do sistema 34/18, na 

área nordestina, com a aquisição, 
pelo Governo da União, de cotas do 
FINOR, em volume capaz de resta
belecer o equilíbrio no mercado re
gional de incentivos. 

A compra dessas cotas poderia vi
sar a um fim Isoladamente, ou a 
dois, conjuntamente: a reatlvação 
dos projetas já aprovados pela .... 
SUDENE e estagnados por falta de 
recursos do sistema 34/18 (desde que 
reexaminados e tidos c,omo viáveis) 
e/ou o revigoramento das empresas 
em dificuldades, mediante a aquisi
ção de ações pelo FINOR. 

O Governo da União poderia, ainda, 
recorrer a uma outra alternativa: 
criar uma instrumentalização legal 
para permitir a compra de ações das 
empresas que se pretenda amparar, 
diretamente, sem Intermediários do 
FINOR. 

O Ceará, não dispõe, hoje, na sua 
área metropolitana, de investimen
tos de alto poder germinativo. As
sim, hã que encontrar uma forma es
pecial de financiamento do Pólo Têx
til a ser Implantado no Estado, de 
modo a não apoiá-lo exclusivamen
te na participação de poupanças lo
cais, pois tal fato o tornaria inviável. 
A titulo de Ilustração, basta mencio
nar que uma unidade fabril de 20 
mil fusos, exigiria pelo menos 20% 
de participação de recursos do gru
po empreendedor, o que equivaleria 
m·ob1llzar cerca de Cr$ 30 milhões, 
volume esse dificilmente disponível 
por grupos locais. 

Em conseqüência, parece-me que o 
FINOR representa a grande oportu
nidade, que não pode ser desperdi
çada, de orientar melhor os inves
timentos na região, tanto no que 
concerne ao apoio a projetes de alta 
rentabllldade econômlca e social, 
bem como com vistas a estabelecer 
critérios de localização Industrial, 
visando aproveitar vocações legiti
mas e reduzir desequllibrios intra
regionais. 

:a: chegada, realmente, a hora de pro
curar harmonizar o progresso regia~ 
na!, pois não é desejável nem justo 
que ocorram dentro da própria re
giã·o as desigualdades que nos sepa
ram do Centro-Sul. 
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De forma mais urgente, a montagem 
de um esquema de crédito especial, 
com linhas compensatórias de finan
ciamento através do BNDE ou de fa
cllldades credl ticlas do Banco Cen
tral e prazos e juros mais adequa
dos, capazes de permitir a recompo
sição das estruturas operacionais e 
financeiras das unidades Industriais 
seria uma das medidas que sugeri
ríamos. 
Certamente, esses benefícios se des
tinariam exclusivamente a unidades 
empresariais realmente competitivas, 
que houvessem demonstrado boa ca
pacidade administrativa e se encon
trassem em dificuldades por força de 
fatores fora do seu controle. 

Como alternativa, deveriam ser rea
lizadas gestões junto ao Ministério 
da Fazenda visando à alocação ade
quada de recursos do BNB, para a 
Imediata Implantação do seu progra
ma de consolidação e reorganização 
de empresas Industriais. 

Ainda em relação à indústria têx
til, Incluindo-se aqui o importante 
segmento representado pela Indús
tria de c·onfecções, maior apoio deve
ria dar-se aos projetas já em fun
cionamento, garantindo-lhes priori
dade e um esquema especial de es
tímulos e Incentivos, tanto fiscais 
como forma de consolidá-los efetlva
mente. 

Idêntico tratamento deveria ser dis
pensado à Indústria courelra a qual, 
embora representando significativas 
potencialidades, acha-se em fase in
cipiente e sujeita a mudanças nos 
quadros Internacional e nacional. 

Por sua vez, a Indústria da pesca de
veria ser beneficiada, em regime de 
urgência, com abertura de créditos 
especiais oriundos de recursos do 
PROTERRA, a juros subsidiários, pa
ra rec·omposição de sua estrutura fi· 
nancelra. 

A proposição que aqui faço encontra 
respaldo no fato de constituir a In
dústria de pesca no Ceará, notada
mente na produção marítima, uma 
das mais importantes do País. Ela 
responde por mais de 50% das expor
tações brasileiras de pescados con
gelados, além de dispor de uma das 
maiores frotas de barcos motoriza
dos, compreendendo mais de 700 em-

barcações e assistir a mais de 50 mil 
pessoas. 
Como é notório, porém, a indústria 
atravessa uma de suas mais sérias 
crises, causadas, principalmente, pe
la ausência de diversificação da cap
tura e de mercado, pelo número ex
cessivo de barcos com reduzida pro
dutividade, pelo aumento exagerado 
nos preços dos lnsumos e pela sig
nificativa retenção do mercado com
prador externo. 

Um trabalho deveria ser empreendi
do junto ao Governo Federal para 
que definisse os Estados do Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do.Norte como 
área espacial da. Indústria. têxtil e de 
confecções. 

No que se refere às Indústrias meta
lúrgicas Instaladas no Ceará, a elas 
deveriam estender-se os benefícios 
da prorrogação do prazo de isenção 
do imposto de renda, por mais cinco 
anos, considerando os desafios que 
enfrentam com sua distante locali
zação das fontes de matéria. prima, 
em decorrência de mudanças na po
litica. de vendas da Companhia SI
derúrgica Na.clona.l, de preços uni
formes CIF em todo Pais de seus 
produtos. 

As tarefas que temos pela frente são 
de grande magnitude. O Ceará, no 
que lhe toca, está disposto a exe
cutá-Ias. Para isto, provas de seu in
teresse pelo Nordeste, e, Igualmente, 
depositamos grande esperança no 
desempenho da SUDENE sob a. di
ração do Engenheiro José Llns de Al· 
buqu'erque, de cuja capacidade técni
ca e tirocínio administrativo somos 
testemunhas ao longo de sua atua.
ção nos diferentes cargos públicos 
que já exerceu." 

Comparecem mais os Srs. Senado
res: 

Altevlr Leal - José Gulomard -
Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz 
- Jessé Freire - Amaral Peixoto -

Nelson Carneiro -Franco Montoro 
- Orestes Quércla - Saldanha Der
zl - Daniel Krleger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, projeto de lei do nobre 
Senador Leite Chaves e por S. Ex. o. justi
ficado da tribuna, cuja leitura será feita 
pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
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:S: lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 41, de 1975 

Acrescenta alínea e parágrafo 
único ao art. 649 do Código de Pro
cesso Civil, tornando impenhorável a 
casa de moradia quando, sendo o 
único bem no patrimônio do devedor, 
constitua sua residência efetiva. 

O C·ongresso Naci·onal decreta: 
Art. 1.0 - Acrescente-s.e ao art. 649 da 

Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil) a alinea X e 
parágrafo únicc, com a redação seguinte: 

"Art. 649- ....................... . 

I- ............................. .. 

II- ............................ .. 

•••••••••••• o •• o •• ' ••••••• ' ••• o • o ' o • 

••••••••• o •• o. o o o ••••• o. o ••• o o ••• o •• 

X - a casa de moradia efetiva, 
quando seja o único bem imóvel no 
patrimônio do devedor. 
Parágrafo único - Cessa a impe
nhorabilidade por débitos fiscais 
incidentes sobre o próprio imóvel ou 
quando a execução decorra de hipo
teca. convencional ou legal, sobre ele 
existente." 

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as dlsp·osições 
em contrário. 

Sala das Sessões, em 7 de abril de 1975. 
- Leite Chaves. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

V:otação, em turno único, cl·o Re
querimento n.0 35, de 1975, do Senhor 
Senador Nelson Carneiro, solicitando 
o desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senad·o n.o 33, de 1973, de sua 
autoria, que dispõe sobre o salário 
mínimo proflssi·onal do Técnico In
dustrial em Eletrônica. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. 

Apr·ovacLo. A matéria continuará a sua 
tramitaçã,o normal. 

Item 2 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 36. de 1975, do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, .solicitando 
o desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 83, de 1973, de sua 
autoria, que regulamenta o reconhe
cimento de teses, teorias, pesquisas 
ou descobertas científicas nCJ campo 
da cancerologia e das doenças trans
missíveis, hereditárias contagiosas 
ou tidas como incuráveis. 

Em votaçã,o o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria continuará a sua tramitação 
normal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 110, de 1975, de auto
ria do Sr. Senador Virgillo Távo
ra, solicitando a transcriçoo. nos 
Anais do Senado, da entrevista do 
Professor Antônio Delfim Netto, Em
baixador do Brasil na França e ex
Ministro da Fazenda, publicada no 
Correio Braziliense de 19 de março 
de 1975. 

Em votaçã,o o requerimento. 
Os Srs. Senado~es que •O aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. Será feita a transcrição soli

citada. 
Entevista do Professor Antinlo Delfim 

Netto, Embaixador do Brasil na Fran~a e 
ex-Ministro da Fazenda, publicada na Cor· 
reio Braziliense de 19 de mar~o de 1975, 
que se publica nos termos do Requerlmen· 
to número 110/75, de autoria do Sr. Se
nador Virglllo Távora. 

DELFIM DEFENDE SUA POLiTICA 
FINANCEffiA 
Um Ministro Nacional 
CB: O Sr. chegou ao poder num 
momento d.ecisivo da revolução capi
talista no Brasil, isto é na hora da 
reformulação da estrutura financeira 
do sistema. Em que medida o fato de 
ser paulista, e com uma longa folha 
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de assessoria a grupos financeiros, 
ajudou ou inibiu a sua tarefa? 
DELFIM: Talvez seja um pouco de 
pretensão, mas tenho a convicção de 
que sempre fui um Ministro nacional, 
no sentido de que nunca o fato de 
ter nascido em São Paulo Influenciou 
minhas decisões. Mesmo porque - e 
Isto é importante -, as grandes me
didas de política económica sempre 
decorreram de opções dos Presiden
tes Gosta e Silva e Médici, dois gaú
chos eminentes, nos quais nunca 
descobri a menor ponta de ideologia 
regionalista. É cla11o que <J fato de ter 
nascido e me educado em Soo Paulo 
numa escola de pensamento predo
minantemente liberal e com a ambi
ção de fazer teoria económica da 
melhor nacionalidade e da maior re
levância para mudar o mundo, mar
cou a minha forma de ser. Raciona
lidade e relevância que foram testa
das muitas vezes no período de mais 
ampla liberdade acadêmica que este 
Pais já conheceu e que serviram 
para criar em mim a crença de que 
o árduo caminho da libertação do 
homem não passa pelo estado buro
crático, criador do capitalismo de 
estado, a fo.rma de organização so
cial mais alienante do homem. 
Reivindico humildemente não a dis
tinção de ser paulista, mas o fato de 
compl'eender que dentro das minhas 
limitações naturais minha obrigação 
era a de criar, na área económica, 
as condições para a construção de 
uma sociedade politicamente aberta. 
Essa posição encontrou resistência 
em alguns setoreS/ acostumados à 
democracia do subsídio, que sendo 
polidos e não podendo utilizar publi
camente outro jargão, xingavam-me 
de paulista. Tratava-se de uma for
ma primária - mas às vezes eficien
te -, de fazer alta política. Confesso 
que algumas vezes senti o insulto 
implícito, pelo respeito que tinha e 
tenho pela inteligência de alguns dos 
polemistas; a maior parte das vezes, 
entretanto, eu era invadido por um 
sentimento piedoso de solidariedade 
humana, porque o pretendido insulto 
apenas explicitava a pobreza de 
argumentos e o provincianismo mor
tal de meus opositores. 
Super-Ministro? Uma Lenda 
CB: Há um consenso de que nunca 
houve, no Pais, Ministro tão forte 

quanto o Sr. teria esvaziado o con
teúdo real de vários Ministérios e 
assumido o comando de suas políti
cas específicas através de assessorias 
especiais. Em que medida isto foi 
verdadeiro ou em que medida isto foi 
necessário? 
DELFIM: Iss·o não passa de uma len
da. Todo Ministro, por mais forte que 
possa parecer (Isto é, por maior que 
seja o seu poder de decisão) é apenas 
um auxiliar do Presidente, demissível 
ad-nutum. Logo, sua força termina 
onde começa a do Presidente. Poucas 
pessoas entendem que cada governo 
tem de encontrar suas próprias for
mas administrativas, seus Joci de de
cisoo, onde se estabelece o consenso 
entre as autoridades administrativas, 
de como, taticamente, alcançar os 
objetivos estratégicos fixados pelo 
Presidente. Menos pessoas, ainda, 
entendem que a própria dialética 
interna do poder exige que cada 
governo, para adquirir sua feição 
própria isto é, para exercer o poder 
de acord·o com seus próprios objeti
vos, tem que negar o anterior. Só o~ 
espíritos pouco familiarizados com a 
realidade {e com a teoria) politica 
é que podem pensar em transição 
sem traumatização. Um governo só é 
governo quando consegue negar o 
anterior, isto é, quando consegue im
primir sua própria fisionomia. 

No Governo do Presidente Médlcl os 
grandes objetivos do Governo eram 
fixados por ele no início de cada ano 
e o principal locus decisório era o 
Conselho Monetário Nacional, que 
reuriia os cinco Ministros da área 
económica, bem como as principais 
autoridades do sistema financeiro 
nacional. o Conselho era apenas for
malmente presidido pelo Ministro da 
Fazenda, pois as decisões nunca 
eram alcançadas por votação, mas 
por consenso: qualquer membro do 
Conselho ·Monetário Nacional tinha, 
de fato, o poder de veto, enquanto 
seus argumentos e sua lógica fossem 
melhor que o dos demais. 
As assessorias dos vários Ministérios 
trabalhavam juntas até que se che
gasse a um projeto á.ceitáv.el: a polí
tica de preços min!mos, a politica de 
habitação e a politica do aço, por 
exemplo, sempre foram basicamente 
da responsab1lldade dos Ministérios 
da Agricultura, do InterLor e da In-
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dústria e Comércio, respectivamente, 
mas eram compatib!l!zadas dentro 
do or~amento monetário nacLonal, 
para que todos os objetivos fixados 
pelo Presidente da República pudes
sem ser atingidos com a menor per
turbação para o equilíbrio monetário 
e eLo balanço de pagamentoo. 

Estou convencidà de que esta era 
uma forma administrativamente 
muito ágil e economicamente multo 
efic~ente de conduzir os problemas 
econôm!cos. l!: claro, entretanto que 
não é a única e que talvez se ÍJossa 
encontrar processos administrativos 
ainda mais eficientes como ainda 
agora esta sencLo tentado pelo Go
verno Geisel. 

Fundo de Participação 
CB: No dia 13 de dezembro de 1968 
f·ol baixado o AI-5. Já no dia 15 do 
mesrn() mês, com base nesse Ato Ins
titucional, era profundamente alte
rada a sistemática do Fundo de Par
ticipação dos Estados e Municípios. 
Essa medida afetou dlretamente os 
Estados do Norte e do Nordeste e 
jogou por terra um dos instrumentos 
pred!letos do Governo Casten.o Bran
co para operar uma descentralização 
de poderes no Pais. Os Estados do 
Norte ·e do Nordeste nunca lhe per
doaram por isso. Houve mesmo uma 
crise interna no Governo, com a sai
da de Albuquerque Lima. O Sr. ain
da acha que essa alteração era in
dispensável? 

DELFIM: A alteração do Fundo de 
Participação dos Estados e Municí
pios era uma necessidade evidente, 
diante da absoluta falta de corres
pondência entre os recursos atribuí
dos IIJOS Estados e Municipios e as 
suas resp·onsab111dades. Basta verifi
car que os grandes êxitos adminis
trativos no nível municipal eram a 
construção de font,es luminosas e a 
compra de frotas de Galaxes. No 
nível estadual, poucos resistiram i'J. 
tentação de construir um grande es
tádio. A grande verdade é que apenas 
no ano de 1969 criaram-se alguns 
problemas, todos eles resolvidos com 
a major rapidez. E, o que é majg os 
números de 1970 em diante mostra
ram que os cálculos fazendários so
bre o efeito das receitas estaduais e 
municipais eram bastante precisas. 
Por outro lado, teria sido impossivel 

reduzir a carga fiscal sem aquela 
modificação, pois a União seria in
capaz de gerir seu orçamento sem 
deficits substanciais. 
Tanto isso é verdade, que o ICM teve 
posteriormente sua aliquota reduzida 
em 0,5% ao ano e o seu prazo de 
recolhimento ·estendido de 15 para 60 
dias em média, com a plena colabo
ração dos Estactos, recursos (que so
mados a.o elo Imposto de Renda) 
deram origem 1110· PISe ao PASEP. A 
distribuição de rendas instituida pela 
Constituição de 1967 tinha de ser, 
necessariamente, uma aproximação 
~rosse!ra da realidade, uma vez que 
aquele ano não s•e dispunha de ne
nhum dado e a economia vinha se 
recuperando da vLolenta recessão de 
65/66. Com base nos resultados de 
1967 e 1968 é que se realizou a modi
ficação, que provou ser razoavelmen
te correta, como se pode apreciar 
pela leitura das atas das reuniões 
quase mensais entre o Ministro da 
Fazenda e os Secretários de Finanças 
dos Estados. Ouso dizer, portanto, 
que no Gov·erno Costa e Silva atin
giu-se uma distribuição de rendas 
(entre os três níveis, federal, esta
dual e municipal), mais realista do 
que a esboçada na Constituição de 
1967, qu.e era um mero ente de razão, 
que não tinha qualquer correspon
dência na realidade. 
Quanto à referência do Gal. Albu
querque Lima, creio que ela servirá 
para desfazer um equivoco. Eu o te
nho ainda hoje (e assim foi durante 
todo o tempo em que exercemos o 
M!nistél'!o) como meu amigo e supo
nho que sou correspondido. Sua di
vergência com relação ao Governo 
Costa e Silva era, segundo suponho, 
de natureza multo mais profunda, 
atingindo a estrutura organizacional 
da Administração. 

Constituição fora da realidade 

CB:- Essa medida (Fundo de Par
ticipação) dificilmente passaria no 
Congresso, mesmo com a maioria do
mesticada da ARENA. Mas o sr. con
viveu com o Fundo durante dois 
anos em que .a taxa da inflação co
meçou a declinar. Por que o Gover
no não solicitou ao C~ngresso o exa
me da questão? 
DELFIM: - No momento em que foi 
feita a modificação já se dispunha 
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dos dados de 1967 e 1968 com rela
ção à distribuição de rendas entre os 
Poderes federais, estaduais e muni
cipais. Volto a Insistir que a distri
buição proposta pela Constituição de 
1967 não tinha nada a ver com a 
realidade brasileira: resultou de al
gumas aproximações muito grossei
ras dos efeitos do ICM. Quando Se
cretário da Fazenda de São Paulo, 
talvez tenha sido eu a única pes
soa a tentar uma estimativa dos 
efeitos do ICM com base nas esta
tisticas estaduais, que tive oportu
nidade de passar às mãos dos então 
ministros Bulhões e Campos. Ficou 
claro, logo depois, que essas estima
tivas subestimavam violentamente 
as receitaa estaduais, ou seja, que a 
alíquota do ICM era consideravel
mente auperior à necessária para 
manter o equilíbrio estadual. 

Não posso deixar de me referir, por 
outro lado, à violenta contradição 
que existe, no plano político, entre 
um Imposto estadual, sobre o valor 
adicionado e uma estrutura federa
tiva. Como ficou evidente, já em 
1967, o ICM manejado livremente 
pelos Estados transformava-se num 
sistema de barreiras alfandegarias, 
reduzindo a eficiência do sistema 
económico nacional. Desse ponto de 
vista a chamada descentralização de 
Poderes que seria atingida pela 
Constituição de 1967 parece multo 
mais uma piada de mau ~sto, reve
ladora, al!á.s, da propensao irresisti
vel do brasileiro em pensar que a 
norma legal é solução para o proble
ma real. Quando introduzimos um 
imposoo sobre valor adicionado no 
nivel estadual, deveriamos pensar 
nas suas conseqüências desastrosas 
para a autonomia estadual: copia
mos a legislação de palses unitários 
e não tivemos a curiosidade de pro
curar entender porque os pa1ses fe
derativos não fizeram o mesmo até 
hoje. 

Em 1973, o Presidente Médicl teve 
oportunidade de submeter ao Con
gresso Nacional a consolidação de 
toda a legislação do ICM, acompa
nhada de substancial estudo sobre 
a experiência acumulada entre 1969 
e 1972. Esse projeto, diga-se de pas
sagem, tinha sido antes ap!ovado 
unanimemente numa reuniao do 
Ministro da Fazenda os Secretários 
de Finanças de todoa os Estados. O 

Congresso N.aciona.l acaba de apro
vá-lo com uma emenda monstruosa, 
em que, pela primeira vez. neste 
Pais se legisla para todos os Estados 
Brasileiros, menos um. 

Acumulação de reservas 
CB:- O Sr. desenvolveu uma poli
tica de acumulação de reseryas cam
biais no exterior, cujo volume (mais 
de seis bilhões de dólares) era con
siderado excessivo na ocaslão. No en
tanto, o M1nlstro Mário Henrique 81-
monsen confessou no Congresso que 
foram as reservas cambiais que ate
nuaram o impacto da crise interna
cional sobre a nossa economia. O que 
representava para o Sr. essa reserva 
cambial tão alta? 

DELFIM: - A acumulação de reser
vas durante 1972 e 1973 foi uma me
dida preventiva diante das ditlcul
dades Internacionais, que se avizi
nhavam rapidamente, e da pressão 
doa bancos centrala para o controle 
do eurodólar. Era absolutamente evi
dente, em 1973, que se não acumulás
semos reservas seria lmpossivel en
frentar a tempestade que se formava. 
:1!: claro que ninguém lmagln.ava o 
aurglmento no nivel em que ocorreu 
do problema do petróleo, o que pro
vou, ainda mais, a validade da po
lítica de acumulação de reservas. 

Como em economia n.ada é grátis, a 
contrapartida intern.a da acumula
ção de 11eservas foi um crescimento 
maior do que o desejado dos meios 
de pagamentos, com inevitáveis efei
tos sobre os preços. Quero dizer-lhe, 
entretanto, que raramente tanta 
gente disse tanta imbecilidade em 
tão pouco tempo neste Pais, com re
lação a esse aumento dos meloa de 
pagamentos e sua possivel relação 
com os aumentos dos preços. Algu_!ls 
economistas, com evidente propensao 
para a taxionomia, logo teor'izaram 
a posterior! sobre uma suposta ln
fiação reprimida, esquecendo-se que 
todo o aJustamento dos preços do 
petróleo foi feito ainda no Governo 
Médlci e que as vart.açõea dos preços 
no Brasil foram praticamente seme
lhantes às que ocorreram em todos 
os outros palses do Mundo. onrle a 
inflação medida em abril de 1973 a 
março de 1974 foi 60% superior à 
inflação medida de janeiro a dezem
bro de 1973. Com exceção da carne, 
nenhum produto estav,a sob controle 
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rigido, tendo o CIP e CPA, em 1973, 
funcionado com ba.sta.nte realismo, 
como se prova facilmente lendo os 
resultados dos balanços das empre
sas. 

Esses mesmos economistas à Lineu 
logo inventaram a classificação de 
triunfalista p,ara 'umá. economia que 
atingiu realmente a sua plena capa
cidade e que, pela primeira. vez na 
sua história, viu praticamente desa
parecer o desemprego, mesmo rural, 
como provam os aumentos de salários 
na agricultura. Trata-se, como se vê, 
de zoólogos amadores, porque foram 
e são incapazes de reconhecer que 
o animal analisado (a economia bra
sileira) estava tão estruturado, que 
suportou brilhantemente o cataclis
ma. mundial de 1974. 

Com relação às reservas, a sua. dimi
nuição, em 1974, deve ser considerada 
um fato natural: afinal de contas as 
reservas foram const!tuida.s para isso 
mesmo. Elas continuam em nivel 
bastante satisfatório e tenho a im
pressão de que ainda continuarão a 
ajudar o Governo a equ!librar o ba
lanço de pagamento e a. controlar 
os meios de pagamentos. 

o Ministro S!monsen, como de cos
tume, sabia bem o que estava dizen
do. 

A. ofensiva extema 

CB: - o Sr. foi um Ministro da Fa
zenda permanentemente preocupado 
com o setor extemo da economia. 
No fundo, o Sr. já fazia Itamaraty. 
Em que medida essa preocupação 
cor.n o setor externo o fez empurrar 
empresários para a China e funcio
nários para a Africa? 

DELFIM: - Eu tenho a convicção 
de que o caminho mais eficiente pa
ra o desenvolvimento de nossa eco
nomia é ,através da ampliação do se
tor externo. A história econõm!ca do 
último século demonstra isso com 
clareza e a teoria económica nos 
ajuda a compreender porque tem 
que ser assim. Mesmo os paises que 
se denominam a si mesmo socia
listas, mas que não pas.'!am de ine
ficientes capitalistas de estado, com
preenderam que o desenvolvimento 
sem o mercado externo Impõe sacri
fícios pesados - e o que é pior, não 
necessários - à sociedade. 

O comércio exterior é, por outro la
do, a forma mais inteligente de am-• 
pl!ar o mercado interno, porque pos
sibilita a rápida mob111zação dos re
cursos disponíveis. Durante um quar
to que dava toda ênfase à restrição 
às importações, durante o qual suas 
exportações estagnaram-se no nivel 
de 1,4 bilhões de dólares, o seu mer
cado interno foi cartoriallzado entre 
os oligopólls e o nosso nivel tecno
lógico permaneceu congelado. Bas
tou uma mudança de ênfase, a ins
tituição de Incentivos à exportação e 
a taxa de câmbio flexível para que 
nossa.s exportações crescessem ace
leradamente, atingindo, em 1974, 
quase 8 bilhões de dólares. 
A maior parte dos polit!cos que dão 
ênfase à restrição da produção de 
bens de consumo e aumento da pro
dução de bens de capital, com res
trição às Importações, não conse 
guem entender a verdade elementar 
de que essa politica exige um tipo de 
economia totalmente !ncompativel 
com a liberdade politica, que tam
bém desejam, o que mostra que seus 
cérebros não são multo exigentes em 
termos de lógica. Aliás, em matéria 
econômica, a lógica frequentemente 
se diverte com as sugestões do bom 
senso. 
Tenho dito algumas vezes que se es
sas pessoas gastassem um pouco de 
tempo com Marx, com Len!n, com 
Trotsky, com Rosa Luxemburgo, com 
Preobrazhenski e estudassem um 
pouco da estratégia de crescimento 
Industrial da URSS, economizariam 
tempo tentando redescobrir o que 
esses grandes cérebros já descobri
ram há década.s e poupariam o Bra
sil do ridiculo de parecer ao mundo 
como um homem que quer levantar
se puxando os seus próprios cabelos. 
Foi essa convicção que levou o Presi
dente Médic! a autorizar toda a 
ofensiva externa, empreendida con
juntamente com o Itamarat!. 
Equipe: Critério original 
CB: -De um modo geral, os Minis
tros costumam formar sua.s equipes 
com pessoas conhec!da.s, por uma 
questão de confiança.·· O Sr. entre
tanto, atribuiu funções !mportantis
s!ma.s a pessoas que nunca havia vis
to antes, mas que passaram a Inte
grar a equipe do Delfim com grande 
eficiência e correção. Qual o segredo 
do seu sucesso, neste particular? 
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DELFIM:- Creio que devo esta qua
lidade, se é que se pode dizer que isso 
é uma qualidade, à própria natureza 
de minha formação. Entrei no DER 
de São Paulo por concurso e conquis
tei depois minha posição na Univer
sidade, também por concurso, mas 
via .ao meu lado, a cada Instante, 
a bajulação e o nepotismo devasta
rem a administração pública. Desen
volvi um instinto natural que me se
para o bem Informado do fofoquei
ro e do amigo. Afirmo - não sem 
certo orgulho -, que em todos, os 
meus anos de magistério nunca per
miti que em minha C.adelra (cadei
ra, porque sou um dos poueos sobre
viventes de uma fauna hoje em ex
tinção: os catedráticos), vicejasse o 
nepotismo e a bajulação. Nunca 
distingui os homens por outra carac
teristica que não fosse a competên
cia Intelectual, pouco me importan
do com sua religião, sua cor, sua 
nacionalidade ou sua ideologia. 

Quando cheguei ao Ministério da 
Fazenda, procurei aproveitar todo o 
pessoal do Ministro Bulhões e do 
Ministro Campos, cuja ativldade pro
fissional dava uma soma algébrica 
positiva, dando-lhe toda a oportu
nidade para que continuasse a ser
vir ao seu Pais. Um grande número 
deles, em poucas semanas, mostrou 
que tinha todas as qualidades para 
merecer a minha lrrestrita conflim
ça. O que se convencionou chamar a 
equipe do Delfim - não sem uma 
ponta de Ironia - era, de fato, um 
estado de espirita; os Assessores po
diam discutir livremente e tinham o 
direito de convencer o Ministro, 
quando seus conhecimentos e sua ló
gica eram melhores do que a mi
nha. Na discussão de um problema 
qualquer, se havia respeito mútuo, 
nunca houve prevalência da hierar
quia. 

Método de trabalho 
CB: - Grande parte dessa equipe 
foi recrutada nas Universidades, es
pecialmente na de São Paulo. O ra
clocinlo não seria válido para ou
tras Pastas? Ou os Departamentos 
de Economia das Universidades bra
sileiras estão melhores estruturadas 
que os outros? 
DELFIM: - Penso que esse é um 
problema ligado ao método de tra
balho de cada um. Desde 1952 man-

tivemos na Faculdade de Ciências 
Administrativas da Universidade de 
São Paulo um seminário sobre 
problemas br.aslleiros, que chegou a 
reunir de 15 a 20 pessoas, cada uma 
cuidando com maior interesse deste 
ou daquele problema. As questões 
monetárias, cambiais e agricolas, 
bem como a explicação das dispari
dades regionais er.am temas parma
mentes desse seminários, como se 
pode comprovar pelo grande número 
de artigos . publicados pelos partici
pantes em várias revistas nacionais. 
l!: preciso dizer que desde o Governo 
carvalho Pinto (1959/1963) a Facul
dade sempre manteve uma partici
pação multo atuante no Governo Es
tadual e desde a publ1cação do cha
mado Plano Trienal no Governo João 
Goulart, vários participantes daque
le seminário assumiram uma posi
ção critica multo ativa com relação 
ao Governo Federal. 
Deste ponto de vista, os trabalhos 
acadêmicos sempre buscaram, de um 
lado, um alto padrão clentiflc·o e, de 
outro, uma séria participação nas 
necessárias modificações da estrutu
ra social brasllelra. 
Creio que o mesmo ocorreu em maior 
ou menor escala em muitas outras 
Universidades e não deixa de ser 
uma pena que eles também não te
nham tido oportunidade de dar sua 
colabOração à administração do Pais, 
pois estou convencido que a reação 
entre essas várias visões do mundo 
teriam enriquecido muito a nossa 
comprensão da realidade braslleira. 
" Economia: Debate livre 
CB: - o sr. foi Ministro forte num 
Governo excessivamente forte, pois 
que servido por forte esquema de 
censura à Imprensa e ainda mais 
forte esquema de segurança. Alguma 
vez pediu ou sugeriu a interdição de 
algum tema económico? Generall
zando: um pais que se esforça para 
manter um minimo de economia de 
mercado pode conviver com a cen
sura do debate econômlco? 
DELFIM: - Acredito que posso dizer 
com a maior tranquilidade que nun
o.a procurei Interferir com o livre de
bate dos temas econômlcos que me 
pareciam impertinentes, nunca he
sitei em utilizar os meios de comu
nicação ao meu dispor para defen
der meus pontos de vista. Voce mes-
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mo creio que poderá dar o seu tes
temunho a este respeito, pois apesar 
das nossas divergências, não creio 
que jamais tenha recebido .a menor 
restrição da censura no setor econó
mico. 
Uma única vez procurei corrigir as 
dificuldades causadas ao Governo 
por algumas informações incorretas 
a respeito da mudança d.a taxa cam
bial. Vlnhamos perdendo reservas e 
tentávamos defender a taxa cambial 
(isto foi em meados de 1968) quando 
se divulgou em São Paulo, ~ 8 horas 
da manhã, que a tax.a seria alterada 

· naquele dia à tarde, o que provocou 
uma violenta corrida sobre o merca
do já deb111tado. Para diminuir a ln
certeza sobre a taxa, o jornalista foi 
convidado, com grande aparato pu
blicitário, a depor a respeito do as
sunto. Logo depois Cem agosto de 
1968), o Presidente Costa e Silva au
torizou a criação do sistema de taxas 
flexíveis de câmbio e o incidente ter
minou sem maiores consequências. 
O elogio a Simonsen 
CB: -Para quem exerceu uma fun
ção <e que função) durante quase 
oito anos, é natural e até profunda
mente humano considerar que o seu 
sucessor é uma besta e está meten
do os pés pelas mãos. Como o Sr. en
cara o estilo e a performance de seu 
sucessor? 
DELFIM: -O Ministério da Fazen
da é um caso à p,arte. No meu dis
curso de posse tive oportunidade 
de dizer que a um homem como o 
Prof. Bulhões não se substitui, ape
nas se sucede. Hoje posso repetir 
essa frase não como um elogio pro
tocolar, como poderia parecer na 
ocasião, mas como o reconhecimento 
público de que tudo o que fiz só pôde 
ser feito porque o Prof. Bulhões des
bastou o caminho e enfrentou com 
inteligência, serenidade e coragem 
os grandes problemas nacionais. Eu, 
por minha vez, fui substituido por 
Mario Henrique Simonsen, o que me 
dá grande alegria, pois se trata de 
um profissional da melhor qualidade 
e de uma personalidade integra. 
Cada um de nós tem sua própria 
forma de ser e de agir. O Ministro 
é o seu estilo, como disse um ex
Ministro da Fazenda, mas penso que 
em suas linhas gerais, teria feito o 
que fez o Ministro Simonsen. 

Mais Ministro Que Ministérios 
CB: Alguns Ministérios, no Brasil, 
são como caveira de burro: enterram 
quem neles se empossa. Por exem
plo: os Ministérios do Interior e da 
Agricultura. Com sua experiência de 
governo, o Sr. não acha que esses Mi
nistérios estão mal estruturados? 
DELFIM: O Brasil é um pais singu
lar: tem mais Ministério do que Mi
nistro. 
As Perspectivas do Mundo 
CB: o mundo se debate hoje com 
uma crise que muitos analistas con
sideram estrutural e não apenas con
juntural. Raymond Aron vê o fim 
não apenas do estado liberal, mas 
da sociedade que deu nascimento ao 
estado liberal. A última reunião do 
Clube de Roma discutiu Relatório 
(Pestel-Masarovlc) que considera 
inviável o planejamento a nível na
cional e receita uma integração de 
economias regionais. Como o Sr. olha 
o Brasil contra esse fundo de pessi
mismo, cansaço e envelhecimento? 
DELFIM: Não creio que os ideais de 
liberdade buscados por um punhado 
de ingleses alinhados em torno de 
ideologia formada por Locke, nos 
meados do século XVII e que encon
trou sua primeira manifestação ca
tegórica na chamada Revolução Glo
riosa de 1688, estejam morrendo. 
Ainda que um clínico pudesse des
crever a história dos últimos dois 
séculos como uma. sucessão de 
bonapartlsmos relativamente efici
entes e constitucionalismos relativa
mente ineficientes, é evidente que o 
programa liberal fel se estendendo e 
se metam,orfoseando, sempre com os 
mesm~os resultados revolucl.:mirlos. 
No inicio, os liberais não puderam 
ser democratas por causa das tragé
dias causadas pelQ poder lrresponsá · 
vel produzido pelo sufrágio universal. 
que levava freqüentemente ao esta
belecimento da ditadura (só em 1918 
as mulheres puderam votar na In
glaterar e há menos de uma década 
podem votar na Suiça); no início, ti· 
veram de aceitar um sistema capita
lista sem restrições (é preciso lem
brar, aliás, que ao contrário do 
que muitos pensam, foi a liberdade 
politica produzida pelo liberalismo, 
que criou as ccndiçoes para a liber
dade econômica), mas puderam de
pois conciliar essa posição com uma 
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participação intellgente d() estado no 
sistema económico; no Inicio, não 
viam outra salda para a garantia 
das liberdades Individuais que não 
se centrasse no direito lllmltado da 
propriedade, o que os separava d06 
socialistas, posição que foi a pouco e 
pouco supel'ada (pelos socialistas fa
blanos, por exemplo, que separaram 
o conteúdo politico do apêndice eco
nómico do pensamento liberal). 

Se é certo que nos regimes auto
cráticos (mesmo aqueles onde, por 
hipótese, o poder pertence ao par
tido dos trabalhadores o papel do 
estado é basicamente o de defender 
os interesses da burocracl·a dominan
te e, conseqüentemente, eliminar as 
manifestações concretas dos Ideais 
liberais, não é menos certo que nas 
sociedades ocidentais modernas a 
busca de Igualdade tem sido limitada 
à plena manutenção ela liberdade, 
como se vê claramente nos progra
mas e nas ações do Partido Traba
lhista na Inglaterra e dos partidos 
sociais-democratas em outros países 
da Europa, o que significa, no fun
do, o respeito aos valores onde se 
Instalou um capitalismo de estado 
sob o nome de sOcialismo e na Chi
na, onde o marxismo de Mao pro
duziu uma socledade-colméla, as 
Idéias liberais estão em hibernação. 
Quanto ao Relatório Pestel-Mesaro
vic, a mais nova expressão do que se 
convencionou chamar de Clube de 
Roma, ele não se afasta multo de 
uma simples desagregação das proje
ções expostas no volume anterior do 
mesmo Clube, Tbe Llmits ot Growth, 
que foi submetido a uma crítica de
vastadora em outro livro MOdels ot 
Doom, produzido por pesquisadores 
da Universidade de Sussex. Peste! e 
Mesarov!c desagregam seu estudo em 
dez regiões Interdependentes (nosso 
Brasil, pobrezinho, é jungido a um 
sub-sistema que Inclui toda a Amé
rica do Sul, a América Central e o 
México, a famosa "Latin-América", 
inventada para facllltar a análise 
dos sociólogos e professores de teoria 
politica americanos) . 
Partindo da observação óbvia de que 
o crescimento não pode ser indife
rentemente a uma. taxa expOnencial 
positiva, em maior ou menor tempo 
ocuparia toda a Terra, mas tem que 
ser orgânico, o que significa uma es
pécie qualquer, espécie de crescimen
to loglst!co, chegam à observ·ação de 

que na natureza o crescimento orgâ
nico procede de acordo com um pla
nejamento-mestre. De acordo com 
esse planejamento-mestre, a diversi
ficação das células é determinada pe
las necessidades dos vários órgãos; 
o tamanho e a forma do órgão e, 
conseqüentemente, seu crescimento é 
determinado pelas suas funções, as 
quais, por sua vez, dependem das ne
cessidades de todo o organismo, pro
posição que parece perfeitamente 
aceitável para quem leu um único 
livro de biologia - como é o meu 
caso -, se supusermos que o plane
jamento-mestre seja uma transcri
ção literal do código genético. 
Dessa proposição perfeitamente acei
tável, eles saltam para a surpreen
dente proposição de que tal plaineja
mento-mestre não existe para o pro
cesso de desenvolvimento mundial, o 
que os leva a adotar como frontlspi
clo do capitulo I, da famosa frase de 
Gregg O mundo tem câncer e o cân
cer é o homem. 1!: claro que analo
gias dessa natureza já se encontram 
em Aristóteles (que observou a ·ana
logia entre a organização dos orga
nismos vivos e o universo como um 
todo), mas todas elas Implicam uma 
explicita ou lmpliclta visão teleoló
gica. 
Sou avesso a qualquer tipo de futu
rologia e não resisto à tentação de 
me divertir com qualquer tipo de 
planejamento, 1!: evidente que quan
do se tem todas as variáveis sob con
trole é possível, dentro de certos li
mites, manter sob controle, os resul

'tados; é também evidente que se es
tendermos a noção de planejamento 
a toda a atividade que procura com
patibilizar recursos com necessida
des (como por exemplo, tem que fa
zer uma dona de casa, um adminis
trador privado ou públlco) nada há 
a opor a tal tipo de atlv!dade. Só os 
ingênuos, entretanto, podem acre
ditar na eficácia do planejamento 
nacional, entendido como coordena
ção efetiva entre recursos e objetl
vos. Creio, entretanto, que a grande 
lição a tirar-se do relatório Pestel
Masarovic reside na relevância que 
tem para a condução dos negóclcs 
humanos, os ideais liberais, só o ho
mem senhor de si mesmo conhecedor 
de suas limitações, mas livre para 
explorar suas múltiplas possibll!da
des pode encontrar seu caminho. 
Esse caminho não nos será indicado 
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pelo Céu, nem virá pronto da mão de 
um lider: há de ser o resultado da 
critica livre, exercida com paixão, 
mas com seriedade. O Relatório, 
acertadamente, mostra que as solu
ções dos problemas têm de ser con
certadas entre os países,· o que Im
plica em limitações. às exacerbações 
nacionalistas, principais Inimigas da 
liberdade. 
Os brasileiros têm motivos para se
rem otlmistas neste mundo de crise. 
Primeiro, porque o mundo sempre vi
veu em crise: a crise é a própria vi
da; segundo, porque dispomos, efe
tlvamente, de condições para con
tinuar crescendo e ir realizando, com 
inteligência e paciência, os Ideais de 
uma sociedade mais decente; tercei
ro, porque tendo .chegado mais tarde, 
podemos aprender cem a história e 
não precisaremos repetir os erros dos 
países que nos levam a dlanteit~a nos 
campos politico, social e económico. 
Gisca.rd? Um Grande Estadista 
CB: Já se especulou muito, no Bra
sil, a respeito de sua amizade com o 
Presidente francês. O que há de ver
dade nisso? Quantas vezes estiveram 
juntos e de que trataram? O que ele 
acha do Brasil e o que o Sr. acha 
dele? 
DELFIM: Conheci o Presidente Gis
card d'Estaing quando Ministro de 
Finanças da França. Mantivemos 
muitos contactos no FMI e no Grupo 
dos 20. Ele visitou o Brasil e nos au
xiliou muito com relação ao comér
cio e aos flnanclamento.s franceses. 
É sem dúvida, um dos melhores 
amigos do Brasil; O que acho dele? 
Creio se trata de um grande estadis
ta, que tem a oportunidade de cons
truir a primeira sociedade realmente 
moderna deste Mundo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 4 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 111, de 1975, de au-

. torla do Sr. Senador Danton Jo
bim, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado, do Editorial do 
Jornal do Comércio (Rio de Janeiro), 
de 14 de março de 1975, sob o titu
lo Um Governo Meritório. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores Senadores que o apro

vam queiram permanecer sen~ados. 
(Pausa.) 

Aprovado. Será feita a transcrição so
licitada. 

Editorial do Jornal do Ocmércio 
(Rio de Janeiro), de 14 de março de 
19'75, sob o título Um Governo Meri
tório, que se publica nOs termos do 
Requerimento n.0 111/'75, de autoria 
do Sr. Senador Danton Joblm. 

UM GOVERNO MERITóRIO 
Começa amanhã uma nova fase his
tórica da cidade do Rio de Janeiro, 
tão ilustre como segunda capital do 
Brasil, foco principal da nossa cul
tura, por excelência o centro politi
co de onde Irradiaram cs grandes 
movimentos de Implantação e con
solidação da vida democrática brasi
leira. 
Fundindo-se o Estll!do da Guanaba
ra com a velha Província do Rio de 
Janeiro, nasce uma nova Unidade da 
Federação, a trazer para este Pais 
contribuições cada vez maiores da 
atividade crladcra de cariocas e flu
minenses. 
Reconhecemos que o caminho da fu
são oferece dificuldades de ordem 
administrativa mas, também, deve
mos exprimir aqui a confiança no.s 
homens escolhidos para palmilhá-lo 
com segurança e eficiência. 
O Governllidor Chagas Freitas, cujo 
mandato termina amanhã, pode re
colher-se à sua vida profissional de 
jornalista com a certeza de haver 
bem cumprido os deveres do seu alto 
cargo, pois nestes quatro anos o Rio 
de Janeiro continuou o Impulso do 
seu desenvolvimento económico e so
cial, tantas foram as obras de uti
lidade realizadas para o bem-estar 
da comunidade da Guanabara. 
Entrega o Governador Chagas Frei
tas ao seu sucessor, Almirante Faria 
Lima, indicado para esse posto pelo 
Presidente da República, a grande ci
dade em condições de contribuir de 
maneira positiva para o êxito daS 
suas tarefas administrativas e poli
ticas. 
Foi sobretudo no campo económico, 
com o restabelecimento da ordem fi
nanceira e a consolidação dos esti
mulas destinados a manter e aumen
tar o ritmo do desenvolvimento da 
antiga Guanabara que se manifestou 
todo o êxito do esforço do Governa
dor Chagas Freitas à frente do Go
verno. 
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Mas, a esse esforço de restauração 
acompanhou sempre a preocupação 
de realizar as obras necessárias ao 
progresso constante da cidade e, se 
em alguns setores Isso não foi alcan
çado plenamente, é que os problemas 
eram numerosos e em alguns casos 
multo grandes, como, por exemplo, 
os que se relacionam com a politica, 
o trânsito, a saúde e o ensino. 
No entanto, é de justiça salientar 
que nunca cessaram os esforços do 
Governador e da sua equipe de Se
cretários no sentido de resolvê-los. 
Devemos dizer aqui uma palavra es
pecial de aplauso à gestão financei
ra confiada ao Sr. Octávio Gouvêa 
de Bulhões, cuja competência, expe
rimentada em cargos de maior relevo 
ainda, como o Ministério da Fazen
da, mais uma vez se reafirmou à 
frente do Banco do Estado da Gua
nabara, verdadeira agência central 
de uma politica de contenção e tam
bém de expansão dentro de normas 
realistas, cujos resultados aí estão à 
vista de todos. 
As dividas encontradas foram sal
dadas, a Guanabara passou a mere
cer . a confiança de empresários e 
agentes financeiros, graças à energia 
com que o Governo do Sr. Chagas 
Freitas criou disciplinas rigorosas 
para a aplicação do cllnhetro público, 
ao mesmo tempo que Imprimia maior 
dinamismo aos setores da produção. 
O propalado esvaziamento da Gua
nabara foi desmentido pelos fatos, 
como se pode observar pelas estatís
ticas a indicarem o progresso da 
economia estadual. 
Verificou-se aqui uma constante 
elevação na atlvidade industrial, que 
já. colo'ca a antiga. Guanabara como 
segunda unidade da economia do 
Brasil. 
Tudo Isso permite que se deposite 
a maior esperança. na pronta. nor
malização da vida do novo Estado, 
após a fusão da sua economia e do 
seu aparelho administrativo e poli
tico. 
Nascerá dai um novo pólo económi
co, apresentado pelos partidários da 
fusão como motivo mais sério para 
efet!vá-la não só em proveito da. pró
pria região fluminense e carioca, co
do do Brasil Inteiro. 
A cidade tem motivos particulares 
para exprimir hoje a sua gratidão 

ao Governador Chagas Freitas e, ao 
mesmo tempo afirmar a esperança 
de que o seu sucessor terá em mão 
todos os elementos para alcançar 
absoluto êxito nos encargos que lhe 
foram entregues pelo Presidente da 
República. 

Sem espavento nem exagero de pu
blicidade . personalista, firme nas dl
retrizes que adotou, leal para com o 
seu Partido e extremamente hábil em 
suas relações com o Governo Federal, 
dada a diversidade de orientação po
litica em que nasceu o seu mandato, 
o Sr. Chagas Freitas, como dissemos 
no Inicio deste comentário, volta à 
sua atlvldade profissional de jorna
lista com o seu prestigio acrescido 
pelos merecimentos da realização de 
um Governo que honra e prestigia o 
seu nome e foi, na verdade, um 
exemplo digno de ser Imitado. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 5 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 112, de 1975, de auto
ria do Senhor Senador Danton Jo
blm, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado, do artigo do jornal 
O Globo, de 14 de março de 1975, sob 
o titulo O 'último Governo do Esta· 
do da Guanabara. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senad·ores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. Será feita a transcrição so· 
licitada. . 
Artigo elo fonal "0 Globo", ele 14 de março 

ele 1975, sob o titulo "O Oltlmo Governo 
do Estado da Guanabara", que se publica 
nos termos do requerimento n. 112/75, 
de autoria do Sr. Senador Danton Joblm: 

O. úLTIMO GOVERNO DO 
ESTADO DA GUANABARA 

Eugênio Gudln 
Em uma série de artigos sob a epigra

fe A Guanabara não é um Burgo Podre, 
manifeste! minha decidida oposição ao 
projeto, hoje lei, da fusão dos dois Es
tados. Isso, por dois fundamentos especí
ficos. Primeiro, o fato de que passando 
da categoria de Estado para a de Muni· 
ciplo, a receita do Imposto mais rendoso 
da Guanabara, o ICM, vai ser gradatl· 
vamente desfalcado de 10% ao ano, bai-
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xando de 100%, até 20%, que é a cota 
que cabe aos Municípios. Segundo, por
que o Estado do Rio de Janeiro, nas con
dições em que se encontra desde o esgo
tamento de suas terras pela cultura do 
café, é um Estado que se defronta com 
os problemas mal,s graves, sem que se 
vislumbrem os recursos humanos e ma
teriais, para superá-los sem ajuda de fo
ra. E essa é uma tarefa de multo supe
rior às forças da Guanabara. 

Mas o Governo da República, sem dar 
Illalores explicações, decretou a fusão. !!: 
uma página virada. 

Agora que vai desaparecer o Estado da 
Guanabara não se pode deixar de regis
trar, com desvanecimento para os cario
cas, o fato de que a Cidade do Rio de Ja
neiro, tendo sofrido, em 1960, a ampu
tação de suas prerrogativas de capital da 
República, conseguiu vencer a ameaça 
de sua invlabllldade económica por es
vaziamento. 

Isso se deve, em grande parte, ao devo
tamento e à capacidade de seus três llus
tres Governadores: Carlos Lacerda, Ne
grão de Lima e Chagas Freitas. Nenhum 
dos três sacrificou o interesse público a 
suas conveniências políticas. A politica
gem que campeava na antiga Capital da 
República, através do Conselho Munici
pal domlcll1ado na Gaiola de Ouro, pas
sou a ser controlada, tornando-se prati
camente Inócua para a administração da 
Cidade-Estado. 

Talvez que o maior titulo de beneme
rência do Governador Chagas Freitas, 
que ora se despede do Governo, seja o 
de ter posto, Integralmente, sua conside
rável força politica na Guanabara a ser
viço do Estado. E NAO VICE-VERSA. 
Tampouco se pode deixar de registrar, o 
tato político que demonstrou, como Go
vernador eleito pelo Partido da Oposição, 
em suas relações com o onlpotente Go
verno Federal, o que constituiu mais um 
grande serviço prestado à Guanabara. 

Outro padrão que enalteceu a Admi
nistração Chagas Freitas foi o do empe
nho e discernimento com que procurou 
cercar-se de colaboradores do melhor 
quilate. A começar pelo Professor Octá
vio Gouveia de Bulhões, cuja simples 
presença no Governo do Estado bastava 
para assegurar um alto nivel de morali
dade e capacidade administrativa. Foi 
ele o grande Inspirador da política de 
desenvolvimento econôm!ao da Guanaba
ra, através da ariação de Incentivos fis
cais para a expansão Industrial. O, ali-

vlo do prazo de pagamento dos Impostos 
foi uma preciosa ajuda, tanto para o ca
pital fixo como para o capital de giro 
das empresas. 

A zona Oeste do Estado, planejada pa
ra constituir o novo parque Industrial 
de Santa Cruz, como primeira etapa des
se plano, já hoje abriga, em fase de 
adiantada construção, várias Indústrias 
de apreciável potencial econômico. 

O erário, por sua vez, apresenta os 
melhores índices de arrecadação, passan
do de 2. 700 milhões, em 1971, para 7. 300 
milhões, em 1974, o que permitiu ao Go
verno do Estado atacar e mesmo con
cluir obras públicas de valor. Deixo de 
citar outros nomes de Ilustres colabora
dores do Governo, pelo receio de incor
rer em omissão. 

Afora a restauração da adutora do 
Guandu, pode-se talvez dizer que as três 
grandes deficiências de que padeciam os 
serviços públicos do Estado eram: a) o 
Metrô; b) o Emissário de Esgotos; c) 
a Policia. 

O primeiro, sendo uma obra de custo 
muito superior aos recursos do Estado, 
sua execução ficou apenas na primeira 
fase, mas em situação Irreversível dian
te do Governo da Fusão. Do segundo, po
de-se dizer que é a principal obra de 
Saneamento da Cidade. Quanto à Poli
cia, nenhum outro Governo, Federal ou 
do Estado, fez tanto para a melhoria do 
serviço de policiamento da Cidade. Não 
só o poUclamento ostensivo, que há 10 
anos era Inexistente, como o policiamen
to dinâmico, a cujo crédito se deve levar 
a extinção dos assaltos a bancos. Multo 
ainda resta a fazer. Mas multo se fez 
neste Governo. 

Não cabe nos limites deste artigo a 
enumeração das obras realizadas pelo 
Governo Chagas Freitas, desde a restau
ração do Guandu e do Elevado Paulo de 
Frontln até o acondicionamento de no
vas praças no Largo da Carioca, na Nilo 
Peçanha e no Cais Pharoux. 

Também não podem, por seu alcance, 
deixar de ser mencionados os valiosos 
estudos de vlab1lldade do Porto de Sepe
tiba, destinado a ser o grande porto do 
Estado. 

Pode, assim, o Sr. Chagas Freitas voltar 
à vida privada com a consciência de ter 
prestado grandes serviços a seu Estado 
e assim feito jus ao reconhecimento dos 
cariocas. 
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O SR. PRESIDENTE (Maplhães Pinto) 
- Está esgotada a matéria da Ordem do 
Dia. Há oradores Inscritos para esta 
oportunidade, 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, Inquieta o povo 
brasileiro o fantasma da meningite que, 
com o advento do Inverno, anuncia no
vas e assustadoras Investidas. 

Outra não é a angústia do povo de Mi
nas Gerais, que envia de todos os mu
nicípios notícias indicando casos e mais 
casos da doença. 

Não entendemos por que, Sr. Presiden
te, é tão moroso o processo de vacinação, 
a ponto de não conseguir tranqü!Uzar ·a 
população, e o que é mais lamentável. 
Imunizá-la no prazo adequado de modo 
a evitar, neste ano, o crescimento dos 
índices de incidência da moléstia. 

Juiz de Fora, meu Município, tinha 
programado, para 17 de março, por ór
gãos de Brasilia, o Inicio da vacinação e 
todo um esquema municipal e estadual 
fora aclonado nesse sentido o qual, além 
de atender a Juiz de Fora, atenderia po
pulações circunvizinhas. Entretanto, Sr. 
Presidente, uma semana antes do 
inicio do programa de vacinação, este foi 
sustado, segundo se Informa, para aten
dimento de outras áreas prioritárias. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com mul
to prazer. 

O Sr. Ruy Santos - O problema a que 
V. Ex.a se refere em Minas Gerais, existe 
também na Bahla. Tive oportunidade de 
procurar obter Informações quanto à 
ação do Mlntstér!o na campanha de va
cinação. V. Ex.1", apesar de ser engenhei
ro, não Ignora - porque nós políticos 
somos técnicos de Idéias gerais, enten
demos mais ou menos de tudo - que a 
vacinação contra a meningite é relati
vamente recente. Em verdade, não temos 
sequer a certeza do seu êxito pelo fato 
de que toda vacinação só positiva o su
cesso depois de algum tempo. Depois de 
um certo período é que se vem a saber 
se realmente o que o laboratório apurou, 
se na aplicação em massa, o resultado é 
o mesmo. O Ministério da Saúde tem lu
tado, Inclusive obtendo vacinas que hoje 
já estão sendo produzidas em território 
nacional. Mas estou certo de que a preo-

cupação do Ministério é de vaclnayão em 
massa. Ainda agora, vim da reunlao com 
o Sr. Ministro da Saúde, em que se co
memorava o Dia Mundial da Saúde. E, 
para satisfação nossa, fui Informado de 
que o último caso de varíola, verificado 
no Brasil, ocorreu em abril de 1971. Por 
isso, a Organização Mundial da Saúde, 
como organização Pan-Americana, acre
dita que, talvez dentro de três meses, já 
se possa anunciar a erradicação da va
ríola em todo o mundo, porque ainda 
existe na Afrlca e na Asia. Portanto, te
mos de estar vigilantes, para que ela não 
transborde para o Continente americano 
e, conseqüentemente, para o Brasil. Mas 
esta ação profilática da saúde pública eu 
acredito que virá, e é preciso Vir - eu 
estou de acordo com V. Ex. a- com certa 
urgência no Território brasileiro, para 
que nós possamos afastar da população 
brasileira este mal que é o mais doloro
so, pela marca que deixa, marca que tor
na muita gente incapaz e peso morto na 
coletlvidade. Eu estou certo - e o apelo 
de V. EJC.a é justo, como o que eu fiz, 
pessoalmente, quanto à Bahla - de que 
o Ministério vai desdobrar-se e fazer uma 
cobertura de todo o Território nacional, 
quanto à meningite. Porque, realmente, 
não ficou só em São Paulo; não ficou só 
em Goiás; parece até houve em Pernam
buco, mas não com aquela Incidência que 
se verificou em São Paulo. Na Bahla 
mesmo, a Incidência não foi tão grande 
como se verificou em São Paulo. São 
Paulo está uma parada. A própria Saúde 
Pública está preocupada eom São Paulo, 
porque pode ser que venha uma eclosão 
de nova epidemia, dentro do período en
démico do mal, criando problemas mui
to sérios. A Saúde Pública está vigilan
te, e acredito que os resultados serão, 
em pouco tempo, bons, e de atendimen
to a todos os Estados. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Multo 
obrigado a V. Ex. a pelo apoio· que dá a 
este meu pronunciamento. E lamenta
mos, também, não ter comparecido à pa
lestra que o Sr. Ministro da Saúde fez, 
hoje, no Senado Federal,· porque, lamen
tavellnente, houve problema de horário: 
nós, aqui, no plenário, e s. Ex.a o Mlnls· 
tro da Saúde, falando no Auditório Mil
ton Campos. 

O Sr. Gilvan Rocha. - O Ilustre Sena
dor me permite? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com pra
zer, Senador Gllvan Rocha. 

O Sr. GUvan Rocha. - Sem querer in
terromper v. Ex.", mas se trata de um 
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assunto eu diria mesmo de segurança 
nacional. Para V. Ex.a e esta Casa en
tenderem o tamanho do problema, basta 
referir o aspecto de dubiedade de dados: 
o Vice-Lfder do Governo, por exemplo, 
acaba de nos informar que o êxito da 
vacinação nacional é duvidoso e o Sr. 
Ministro informava, há uma semana, que 
o êxito é completo. Outra coisa, vivemos 
num Pais onde a Oposição tem que ma
nobrar com os dados oficiais e isso nos cria 
um problema tão grande que, pelo menos 
em Saúde Pública, não sabemos exata
mente onde pomos os pés. A. Imprensa, 
nesta semana, registra que o recrudesci
mento da meningite, em São Paulo, é de 
510%, e é incrível, Sr. Presidente, e Srs. 
Senadores, este Pais saber que vai ocor
rer uma epidemia - e o termo rigorosa
mente cientifico é este, epidemia - e 
ainda vem a imprensa falar em priorida
des epldêmicas. Nós, de Sergipe, por 
exemplo, não podemos entender essa 
prioridade geográfica, sob alegação de 
que o Ministério não está completamen
te aparelhado para uma vacinação em 
massa. Então, pergunto às autoridades 
competentes: o que vai ocorrer, por 
exemplo, com o nosso Nordeste, se a va
cinação; tal como está sendo programa
da, começar de S. Paulo, depois ir para 
o Rio de Janeiro e, em seguida, subir a 
Rlo-Bahia? Quando forem vacinar, vão 
encontrar uma devastação total. Acho 
que o problema envolve segurança na
cional. J!l preciso que se faça um esforço 
nacional para que este País seja vacina~ 
do totalmente, sem prioridades, para que 
não ocorra o que já está acontecendo 
com o meu Estado: a meningite comer
cial, alguns laboratórios estrangeiros 
vendendo vacinas que só podem, efeti
vamente, ser dadas às pessoas que pos
suam poder econômico para isto. Dai, 
Incorporando este meu pronunciamento 
ao discurso de V. Ex.a, peço que faça, 
também, seu esse apelo do Nordeste, pa
ra que não haja prioridade no desenvol
vimento da campanha de vacinação 
contra a meningite. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito 
obrigado a V. Ex.a 

o Sr. Ruy Santos - Senador Itamar 
Franco, quero apenas me Inscrever: não 
quis contra-apartear, porque o Regimen
to não permite. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com pra
zer. Temos multa gentileza com a Maio
ria. 

O Sr. Ruy Santos - Lamentavelmente 
- digo eu - para gerações que passaram 

pela minha classe na Faculdade de Me
dicina da Bahla fui, durante vários anos, 
Professor de Higiene, quer dizer, conhe
ço um pouco do problema. Prioridade 
tem que haver, também, em saúde públi
ca. Não é prioridade de rico sobre po
bre. Se o recurso não dá para cobertu
ra de todo o continente brasileiro, hã 
uma prioridade, . que é a da Incidência 
maior. E, mesmo nessa prioridade, no 
que toca à Bahla, por exemplo, como a 
chegada da epidemia .se fez pelos cami
nhos mais usuais, hã uma prioridade pa
ra as cidades da Rlo-Bahla; são as prio
ridades regionais, até às vezes dentro 
da prioridade estatal. A prioridade mes
mo em saúde pública, tem que existir, 
se Impõe em decorrência dos dados es
tatísticos. Não se faz saúde pública sem 
os dados estatísticos. Não se vai, por 
exemplo, vacinar em Santa Catarina se 
Deus queira que seja assim - se em 
Santa Catarina não houver ainda Inci
dência Inquietante da meningite; se o 
Amazonas, por exemplo, não está ainda 
necessitando, tem que se dar prioridade 
àquelas regiões, àqueles Estados em que 
a Incidência· seja maior, porque em saú
de pública se faz assim. A campanha, 
por exemplo, contra a febre amarela não 
é de hoje, não é coisa revolucionária. A 
campanha contra a febre amarela levou
se a efeito preferentemente, no Brasil, 
no Espirita Santo. Por que? Porque ha
via uma endemla de febre amarela sil
vestre no Espirlto Santo. De vez em 
quando surgiam os casos. E então, para 
encher um pouco este fim de tarde nos
so, hã um episódio pitoresco de saúde 
pública. Para se localizar a existência de 
ca.~os de febre amarela, havia o processo 
da punção hepática em que se retirava 
um pedaço do fígado e se mandava para 
o laboratório, para examiná-lo. A Saúde 
Pública Nacional criou os viscerotomis
tas - era a expressão dada a eles - em 
vários municípios, para quando houvesse 
óbito suspeito, com febre, coloração da 
pele etc. um viscerotomlsta, no Espirita 
Santo retirou fígado em quantidade aci
ma dÓ necessário e da recomendação da 
Saúde Pública, enviando-o ao Rio de Ja
neiro, para exame. Porque o visceroto
mlsta, por amostra, teria x - não me 
lembro se era clnqüenta mil réis, Naque
le tempo x, e em caso positivo, parece 
que tinha duzentos - como ele suspei
tava que o caso era real de febre amare
la, quase tirou o figado todo e mandou 
uma amostra. Quando teve a resposta de 
que o exame daquela amostra que ele 
mandara fora positivo, dai a dias, do 
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pedaço que ele guardara, mandou outro 
pedacinho e, assim, foi mandando outros 
pedaços. Ficou a Saúde Pública alertada 
quanto a uma epidemia de febre amare
la silvestre, dentro da endemla daquela 
localidade, porque os casos estavam mul
to repetidos. Então, foi enviada à locali
dade uma Comf&clão de Saúde Pública 
que apurou a epidemia não passava -
vamos usar a expressão - de uma chan
tagem do preposto, que tinha a missão 
de retirar pedaços de fígado para exa
me. O problema de saúde pública não é 
assim tão simples como desejamos. Fé
lizmente, hoje, há uma outra consciên
cia, fruto da educação. Sabe V. Ex.a que 
quase há uma revolução, no Brasil, pe
le vacinação obrigatória, no começo des
te século. Ainda hoje, e assisti a isso aqui 
em Brasilla, quando da vacinação contra 
a meningite, há quem reaja à vacinação. 
No Interior, então, verlflca·mos isso - de 
pessoas que procuram, na hora da vacl-. 
nação quando ela mal se faz, usar do re
curso do álcool para que não tenha a 
vacina pegada, com êxito. Mas, feliz
mente, já há - fruto da educação -
uma consciência no Brasil. E V. Ex.a per
doe-me a demora do aparte ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Ouço-o 
com prazer, nobre Senador. 

o Sr. Ruy Santos - Há uma. consci
ência já se formando de que ha neces
sidade da prevenção porque, de U,!Il do
do geral já se aceita a vaclnaçao em 
massa. No caso da varíola, V. Ex. a d~ve 
ter visto, em revistas e pela televlsao, 
as crianças chorando; mas elas choram 
só pela presença da bata do médico, 
quanto mals com aquela pistola para 
efetuar a vacinação. Graças a Deus •• há 
uma consciência e sou confiante no exi
to de uma vacinação, que se está fa
zendo ainda lentamente - concordo 
com V. Ex. a pela razão que del no meu 
primeiro aparte -.e que ainda se fará 
com a amplitude desejada. Quanto à 
ponderação do nobre Senador pelo meu 
vlzlnho e querido Estado de Sergipe, o 
que eu disse foi que toda vacinação no
Iva requer prazo para se ter certeza 
do seu êxito, e não só certeza dele mas, 
até do período de imunização. Não sa
bemos ainda hoje, e o sestudos não com
provaram ainda, se a vacinação contra 
a· meningite a imuniza por seis, meses, 
por um ano, por cinco anos, por dez anos. 
Essa comprovação ainda não há. Quer 
dizer, nessa parte da vacinação, estamos 
no começo. Mas mesmo no começo, esta
mos utlllzando os resultados de labora-

tórtos, para fazer uma vacinação que 
será em massa, para que o Brasil não 
cala na situação dolorosa em que esteve 
a capital do Estado de São Paulo, no 
ano passado. V. Ex. me perdoe a ex
tensão do aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Foi um 
prazer. 

o Sr. GUvan Rocha - Peço perdão ao 
ilustre Senador Itamar Franco, mas pa
rece que aqui S. Ex.a nos vem dar um 
mote para o glosarmos, o que slgnlflca 
dizer da importância do tema do seu 
discurso. Quero, apenas, acrescentar al
gumas palavras para tornar bem claro 
o meu pensamento. No Brasll existe uma 
coisa que é, absolutamente inédita: nes
te Pais é melhor remediar do que pre
venir. Não temos condições de preven
ção no Nordeste, por exemplo. A nossa 
única e exclusiva arma é o remédio, não 
é a prevenção. Como prevenção, se não 
temos Secretarias de Saúde atuantes? 
Por isso mesmo que existe uma certa 
revisão de alguns conceitos como este, 
historicamente firmado: Prevenir é me
lhor do que remediar. No Nordeste, re
mediar é melhor do que prevenir. Por 
isso mesmo não se pode, data veliia, le
var ao pé da letra os ensinamentos do 
llustre Professor de Higiene. Aqui no 
Brasil, também, o problema. de priorida
de é diferente. Em Sergipe, por exem
plo, não queremos nenhum tratame!_l
to contra doença de Chagas, porque nao 
temos doença de Chagas. Evidentemente 
que é preferível fazer seu estudo e seu 
tratamento nas Minas Gerais, tão bem 
representadas por V. Ex.a Entretanto, 
hoje a meningite é não mais uma epi
demia, é uma endemia. Existem focos 
em todo o Brasil e o que é pior, não te
mos nem estatísticas reais para. isso, não 
temos nem acorda em se saber se a va
cina. é ou não suficiente para curar. E 
nisso ma.ls uma. vez peço permissão ao 
ilustre Vlce-Líder da. Maioria. para. dizer, 
e invocar até a. presença. do ilustre coes
tadua.no, Senador Lourival Baptista, que 
o nosso Ministro fol peremptório em 
dizer que a vacina é absolutamente efi
caz. Vê V. Ex. a que até nesta. Casa. não 
temos consciência do problema.. Uns di
zem que a. Vacina é perfeitamente ca
paz de surtir efeito, outros não. Um jor
nal diz que o aumento é de 540%, em São 
Paulo. V. Ex. a acaba. de afirmar que 
não é tanto. Nessa, vamos dizer assim, 
guerra. de cegos, temos que, evidente
mente, remediar, pedindo que essas prio
ridades não sejam levadas tão ao pé 
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da letra, pois os dados são Inconclusi
vos. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex. a permite 
mais uma parte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com pra
zer, Senador. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex.a vai-me 
perdoar, mas vou contar outra anedota. 
Gosto multo de ilustrar a minha vida 
com as anedotas, porque com elas é que 
se torna a vida mais distraida. Conta-se 
que quando Humberto de Campos adoe
ceu, e ele tinha um tumor da hipófise, 
estava todo deformado, o médico clínico 
de Humberto de Campos e11a o Professor 
Clementlno Fraga. E Humberto de Cam
pos foi ser operado. Naquele tempo a 
anestesia era ainda aquela do clorofór
mio - respire! respire! - não se fazia a 
injeção para. levar o doente já em condi
ções de lieceber, tranqüilamente, a anes
tesia. E Humberto de Campos sem querer 
respirar o clorofórmio. Chamaram o Cle
mentina Fraga, que estava numa ante
sala e o Clementina F~;aga chegou e dis
se-lhe: Mas Humberto! Você, que levou 
a vida a animar os fracos, agora se aco
varda?! E Humberto lhe respondeu: Eu 
sou um, eles são quatro. E apontou para 
os médicos que cercavam a mesa de ope
ração. Isto eu conto, para dizer que as 
divergência.s que surgem, às vezes, entre 
mécUcos mesmo em volta de uma cabe
ceiDa de doente, são, às v·ezes, divergên
cias sem profundidade. Não há profundi
dade entre a divergência do Senador 
Gilvan Rocha, o que ele disse, o que eu 
<lisse e o que o Ministro d1&se. O Ministro 
está certo e confirmei aqui: a vacina, 
pelo exame de laboratório, pelos testes de 
laboratório, pelo trabalho de laboratório, 
tudo indica, enfim, que ela será eficien
te e será de grande êxito. O que eu disse 
foi o seguinte: esse êxito, inclusive no 
tempo de imunidade, vai decorrer do 
resultado dessa aplicação que se está fa
zendo em massa. Deus queira - e espero 
- que ra apuração no laboratório se co~
firme na prática, mas pode ser que nao 
se confirme ·e se passe para um outro 
tipo de vacina com um outro possivel 
êxito com segurança. Assim, não há di
vergência ·entre o que o Senador Gilvan 
Rocha disse e o que eu dlsrse. O que falei 
é que do ponto de vista epidemiológico 
de êxito de prevenção, não temos ainda 
-elementos em função do tempo- a vaci
na é do rano passado. Ainda não temos 
resultados que nos possam dizer, na prá
tica, que a vacina é 100% êxito. Tudo 

indica que o seja, pelos testes de labora
tório. Ma.s o Professor Gilvan Rocha -
S. Ex.a me chama de Professor, mas ele 
também é Professor - sabe que isso se 
apura, inclusive, na formação de anti
corpos na vacinação. Mas, ninguém sabe 
o tempo de duração desses anticorpos e 
do êxito desses anticorpos no destruir o 
germe. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Multo 
obrigado a V. Ex.a Os apartes de V. Ex.a, 
com a autoridade médica, também, do 
Senador Gilvan Rocha, mostram a im
portância d.o problema que estamos le
v.antando aqui no Senado, nesta tarde. 

Continuando, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, causam-me estranheza - e 
falo agora dos probLemas de critério e 
de prioridades, aqui levantados pelo emi
nente Vice-Lider da Maioria- causam
me estranheza os critérios das priorida
des, pois os números de internamentos 
e óbitos por meningite naquele Munici
pio já l'ef,eri·do e nos ·demais que o cir
cundam - por infelicidade o colocam 
em qualquer lista de prioridade. 

Na verdade, Sr. Presidente - aqui 
Vlem o nosso pensamento a respeito de 
prioridades - entent'l,emos que a priori
dade é a da enadicação definitiva da 
moléstia e, para tanto, estamos informa
dos tal fato só ocorrerá com a imuniza
ção' de, pelo menos, 80% da população 
brasileira, e, neste sentido, reconhece.ndo 
as dificuldades de açã.o do Ministério da 
Saúde em um pais de dimensões conti
nentais, é que apelo ao Exmo. Sr. Minis
tl'O Paulo de Almeida Machado, objeti
vando trazer uma solução urgente ao 
problema que angustia, eu já não diria a 
gente mineira, mas a população bras1-
le1l'la. 

Foi para mim desolador constatar as 
longas ca1.1av.anas que partiam do meu 
Município, Juiz de Fora, em direção a 
Petrópolls, em busca de vacinas. Penso·, 
entretanto, nas muitas outras caravanas, 
ainda maiol'es, que, por carência de re
cumo.s, não se l"ealizaram. 

Vindo, hoje, ao Senado proferir palestra 
na Comissã.o de Saúde o Exmo. Sr. Minis
tro daquela Pasta, tomo a liberdade de 
sugerir aos Srs. Senadores a valerem-se 
da oportunidade e, como ·eu, l'elatal."em ao 
eminente conferencista o problema da 
meningite em seus Estados. 

Aqui jn disse, Sr. Presidente, que la
mento •essa coincidência de horário, entre 
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a. palestra do Sr. Ministro da. Saúde e 
esta reunião aqui no plenário do Sena.ao. 

O Sr. Ruy Santos -V. Ex. a me permite 
dar uma informação? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito pra
zer, Senad~r. 

O Sr. Ruy Santos - O debate que ia 
hav,er não pôde haver por um motivo: 
a vinda. do Ministro se transformou na 
evocação do Dia Mundial de Saúde e 
houv.e recomendação da Organização 
Mundial de Saúde e da Organização Sa
nitária Pan-Amerlcana, para que esse 
dia fcsse comemorado em todo mundo 
Da Organização Sanitária, na América.' 
e da Organização Mundial de Saúde e~ 
todo c mundo. De maneira que o sr.' MI
nistro ·ainda voltará aqui e terá oportu
niàade de ter o debate conosco. 

O SR. EVANDRO CARREmA- V. Ex.a 
nle concede um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO -Multo pra
zer nobre Senador. 

O Sr. Evandro Carreira - O que estra
nhanlOS aqui, e entendi bem o pensa
mento do nobre Senador Itamar Franco 
é .a coincidência da p11esença de um MI~ 
nistro. no recinto do Ccngresso Nacional 
proferindo uma palestra, quando há Ses
são do Senaào ou da. Câmara. É preciso 
que se estabeleça um outro horário a fim 
àe que não haja essa coincidência: Acho 
que deve ha"\'er uma prioridade, aqui sim, 
d!.l funcionamento das Ca.sa.s do Con
gl1esso, em detrimento a outJ.Ias palestras 
que se possam realizar dentro do recinto 
do Congresso. 

O Sr. Ruy Santos - Permita-me 
V. Ex.8 um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - A Minoria 
sempl'e cede a palavra à Maioria, Ex." 
Com prazer. 

O Sr. Ruy Santos - O ideal seria que 
essa.s palestras só se :fizessem nessa opor
tunidade de não haver Sessão aqui. Eu 
por exemplo, saí, apesar de estar respon.' 
sbel pela Ordem do Dia. Marquei aqui a 
votação e pedi a um companheiro para 
fie•ar, p.orque não esperei voltar a tempo. 
C.omo médico e membro da Comissão de 
Saúde, tinha a obrigação de estar lâ. Mas, 
lamentavelmente, a minha experiência. 
desses trinta anos de vida parlamentar 
é que nas 11euniões em hora que não haja 
Sessão do Senado e da Câmara, a presen
ça ainda é menor do que quando em hora 
de Sessão da Câmara e do Senado. 

O Sr. Eva.ndro Carreira - Permite-me 
um aparte Senador Itamar? (Assenti
mento do orador.) NobreSenador Ruy, 
quero dizer a V. Ex.8 que os tempos mu
daram, mas mudal'am nlesmo. E a de
monstração eloqüente disto está aqui, 
em que numa segunda-feira estamos 
presentes, e.stamos dlscutlncio e atuancio. 
Os tempos mudal1am no Brasil e, hoje, 
não podemos mais ficar à. mercê da pre
sença de um Ministro só quancio houver 
Sessão numa das casas do Congresso. 
Tenho •a impl1t>SSão de que só a presença 
de um Ministro, a ministrar uma au1a. ou 
uma lição, há c1e ser motivo suflcliente 
para atrair a presença. dos srs. Congres
sistas. Temos que dar vitaliclacLe a.o Con
gl1esso oom a nossa p11esença e mostrar 
que àe f;ato os tempos mud:a.ram. E a 
demonstração eloqüente é esta: estamos 
aqui numa segunda-feira, apesar da au
sência de alguns Senadores. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Para re
forçar essa mudança, diríamos que no 
plenário, hoje, houv.e tanta mudança. que 
a Minoria. se tornou Maioria. Mas eu que
ria. fazer um ape1o a V. Ex. a 

O Sr. Ruy Santos - Para. alegria. nossa. 
O SR. ITAMAR FRANCO - Esperamos 

que continue assim, Ex.a 
O Sr. Ota.ir Becker - Nobrn Senador 

Itamar Fnanco, V. Ex.a me permitiria. um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muita. 
satisfação, nobre Senador. 

O Sr. Otalr Beeker - Vejo com muito 
pr:azer e Incontida satisfação a. sua preo
cupação, nobre Senador. No entanto, 
devo dizer-lhe que a. me.sma preocupação 
de que V. Ex.8 é tomado, me parece tam
bém estar tomado o Exmo. Sr. Ministro 
da Saúde, haja vista as publicações dos 
jornais desta semana., onde S. Ex.8 teve 
a coragem de d·eflnir, de dizer da gl'a.Vi
da.de do problema da. meningite em nosso 
País. Multo obrigado. 

O SR •. ITAMAR FRANCO - Multo 
obrigado pelo aparte de V. Ex.8 , que re
força, também, este meu pronunciamen
to. 

Faríamos, ·então, um apelo à Liderança. 
da Maioria, no sentido de trazer ao Sena
do Fede11al S. Ex.a o Sr. Ministro da 
Saúde, mas num horário em que todos os 
Senaàores pud.essem l'ealm·ente debater 
com S. Ex." os problemas atlnentes ao 
setor de saúde, principalmente nesse 
aspecto que tanto preocupa a população 
brasilel11a, oomo a meningite. 
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Terminando o meu pronunciamento, 
Sr. Prestdente, Srs. Senado1.1es, este é um 
problema que, da oompetênc!.a de todos, 
a. todos convoca. Este é o momento do 
somatório de todos os esforços em bene
ficio da Família Brasileira. 

Proponho, então, a união dos recursos 
municipais, a quem competina o forne
cimento do material humano·; dos re
cursos estaduais, que contribuiriam com 
o planejamento em seus Estados e a dis
posição de verbas necessárias à realiza
çãio da vacinação; e dos recunsos fe
derais, ~ercendo uma onentaçãJo global 
e forn,ecendo as vacinas, técnicos e apa
relhagem necessária. 

Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadol'es, a 
todos oonc1amo pa.I'a. uma mobilização 
total de esforços, visando à formação de 
uma grande cruzada nac!.onal de com
bate à. meningite. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Não há mais oradores inscritos. 
(Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, lembrando aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional está 
convocado para uma Sessão a realizar
se às 18 horas e 30 minutos, no plená
rio da Câmara dos Deputados e . desti
nada à apreciação dos Projetas de De
cleto Legislativo n.os 5 e 9, de 1975. 

Designo para a Sessão Ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.o 37, de 1975, ·do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro, solicitando o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.o 104, de 1973, de sua autoria, 
que "altera a Lei n.0 5. 726, que dispõe 

sobre medidas preventivas e repressivas 
ao tráfico e uso de substâncias entor
pecentes ou que determinem dependên
cia física ou psíquica". 

z 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 38, de 1975, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, solicitando o desarqui
vamento do Projeto de Lei d<i Senado n.O 
136, de 1973, de sua autoria, que "torna 
obrigatória publicação em bilhetes de 
apostas da Loteria Esportiva Federal, e 
dá outras providências". 

3 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 123, de 1975, de autoria do 
Sr. Senador José Sarney, solicitan
do a transcrição, nos Anais do SenadO, 
do discurso do Sr. Ministro Severo Go
mes, na II Conferência-Geral da UNIDO, 
em Lima, Peru, realizada de 11 a 14 de 
março de 1975. 

4 
Discusão, em turno único, do Projeto 

de Lei da Câmara n.0 84, de 1974 (n.0 

767-B/72, na Casa de origem), que "atri
bui a estudantes em estado de gestação 
o regime de exercícios domiciliares insti
tuido pelo Decreto-Lei n.o 1. 044, de 1969, 
e dá outras providências", tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 686, de 
1974, da Comissão de Educação e Cul
tura. 

5 

Discusão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.0 4, de 1975 (apresenta
do pela Comissão de Constituição e Jus
tiça, como conclusão de seu Parecer n.0 

li, de 1975), que suspende, por incons
titucionalidade, a execução dos parágra
fos 2.0 e 3.0 do art. 83 da Lei n.0 2.085-A, 
do antigo Estado da Guanabara. 

Está encerada a Sessão. 
{Encerra-se a Sessão às 16 horas 

e 25 mtnutos.J 



24.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 

em 8 de abril de 1975 
PRESID:f:NCIA DOS SRS. MAGALHAES PINTO E WILSON GONÇALVES 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho - Renato Franco - Alexandre 
COsta - Henrique de La Rocque -
Fausto castelo-Branco - Helvíd!o 
Nunes - Petrônio Portella - Mau
ro Benevides - Virgílio Távora -
Wilson Gonçalves - Agenor Maria 
- Dinarte Mariz - Ruy Carneiro 
- Wilson Campos - Arnon de Mel-
lo - Luiz Cavalcante - Lourival 
Baptista - Heitor Dias - Ruy San
tos - Eurico Rezende . - Amaral 
Peixoto - Roberto Saturnino -
Vasconcelos Torres- Itamar Fran
co - Magalhães Pinto - Franco 
Montoro- Lázaro Barboza- Osires 
Teixeira - Italívio Coelho - Men
des Canale - Saldanha Derzi -
Leite Chaves - Mattos Leão - Eve
lásio Vieira - Lenoir Vargas -
Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o com
parecimento de 41 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aber
ta a Sessão. 

Não há expediente a ser lido. 

A Presidência recebeu, na sessão de 
2 do corrente, do Prefeito do Município 
de São Paulo, o Ofício n.0 S/11175 (n.0 

226/75, na origem>, solicitando autori
zação do Senado Federal, no sentido de 
que aquela Prefeitura possa contratar 
operações de crédito externo até o limi
te de US$ 100 milhões (cem milhões de 
dólares) destinado à ampliação do Sis
tema de Transporte Rápido de Massas 
de São Paulo, através da construção da 
2." linha, a Leste-Oeste, do Metrô 
Paulistano. 

O processo ficou aguardando, na Se
cretaria Geral da Mesa, a c·omplemen
tação dos documentos necessários. 

Tendo a Presidência recebido aqueles 
documentos, a matéria será despachada 
às ComisSões de Finanças e de Consti-
tuição e Justiça. . 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 139, de 19'75 

Sr. Presidente: 
De conformidade com o disposto no 

art. 234, item 2, do Regimento Interno, 
requeiro · à Vossa Excelência, ouvido o 
!Plenário, a transcrição nos Anais do 
Senado, .a palestra do Sr. Ministro da 
Saúde, Dr. Paulo de Almeida Macha
do, em comemoração ao "Dia Mundial 
da Saúde", em 7 de abril às 15 horas, no 
Auditório Milton Campos (Senado Fe
deral). 

Sala das Sessões, em 7 de abril de 1975. -
Fausto Castelo-Branco, Presidente da 
Comissão de Saúde do Senado Federal. 
- otair Becker, Membra Titular. -
Lourival Bapüsta. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 233, § 1.0 , do 
Regimento Interno, o requerimento será 
submetido ao exame da Comissão Di
retora. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 140, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos do disposto no art. 241, 

alínea b, do Regimento Interno, requere
mos a inserção em Ata, de voto de pe
sar, devido ao falecimento ontem, na ci
dade de Belém do Pará, do ex-Senador 
Joaquim Lobão da Silveira, que nesta 
casa representou o Estado do Pará, no 
período compreendido entre 1959 a 1971. 
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Ainda segundo o disposto nos termos 
do art. 244, do Regimento Interno, re
queremos que, ouvido o Plenário, apre
sente o Senado Federal condolências à 
família do ilustre morto, à cidade de 
Bragança, sua terra. natal e onde ele 
iniciou sua exemplar vida pública, bem 
como à ARENA, Diretório Regional do 
Pará, a cuja agremiação ele pertencia. 

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1975.
Jarbas Passarinho - Cattete Pinheiro 
- Renato Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Em votação o requerimento. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho, para encaminhar a 
votação. 

O SR. JARDAS PASSARINIIO -Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, os Senado
res paraenses, com assento nesta Casa, 
sentem-se profundamente consternados 
ao darem ao Senado, conhecimento do 
falecimento do ex-Senador Joaquim Lo
bão da Silveira. Trata-se de um politico 
que se poderia dizer exemplar na sua 
vida. Iniciou a sua a.tividade politica 
no interior do nosso Estado. Primeira
mente, oficial de gabinete do então In
terventor Magalhães Barata; posterior
mente, elegeu-se, por três vezes, Pre
feito na Cidade de Bragança. Consti
tuinte em 1945, coube a ele, na Assem
bléia Legislativa do Estado do Pará, ser 
o relator da Constituição do Estado. 
D-eputado Federal, o foi por uma legis
latura, de 1955 a 1958. Candidatou-se, 
em 195a, ao Senado Federal e pela sua 
votação obteve um mandato de quatro 
anos; em 1962, obteve a releição e, em 
1971, teve extinto seu mandato. Já ao 
fim de suas atividades parlamentares, o 
ex-Senador Lobão da Silveira demons
trava sinais evidentes da doença que 
acabaria por vitimá-lo. Ao retirar-se 
desta Casa, foi cercado pelo carinho de 
todos os paraenses e, precisamente hoje, 
deve estar send·o feito o seu enterro na 
Cidade de Bragança, de acordo com seu 
próprio desejo. Por este motivo, Sr. Pre
sidente, o meu requerimento exclui qual
quer possibilidade de representação do 
Senado às exéquias, Umitou-se apenas 
aos termos regimentais a que me referi. 
Resta, nesta justificativa, dizer, que o 
s~nado, que até bem pouco tempo teve 
a. convivência do ex-Senador Lobão da 
Silveira, certamente se consterna tanto 
quanto os Senadores paraenses pela per
da desse grande companheiro. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram conservar-se sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Mesa se associa às homenagens 

prestadas ao ilustre morto e nosso anti
go colega e fará cumprir a deliberação 
da Casa, de acordo com o requerimento. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Fausto Castelo-Branco. 
O SR. FAUSTO CATELO-BRANCO

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo 
hoje a tribuna do Senado para tecer, 
neste momento, considerações em torno 
de um problema cruciante que aflige to· 
da a humanidade - a Saúde Pública. 

Inspirado no elevado propósito de bem 
servir, cumprindo um fiel dever parla
mentar, ouso afirmar que a responsabi
lidade pesa demais sobre os nossos om
bros, quando tratamos de fa.tor decisivo 
do progresso e desenvolvimento, repe
tindo e reafirmando frase minha, já 
muito conhecida de que Medicina não 
se faz tão-somente nos leitos dos hos
pitais, mas, no planejamento, legislando 
e criando meios de promover a saúde, 
através de métodos adequados até al
cançar o homem. 

O Brasil vem aceitando nos últimos 
anos o desafio lançado outrora num dos 
ângulos setoriais mais vulneráveis - a 
Saúde Pública. Afirma...,se que 1975 é 
o Ano da Saúde; daqueles que sofrem 
sem vir à rua dizer dos seus males e 
angústias. Conscientizando-se da gravi
dade do problema, o Presidente Ernesto 
Geisel aprovou, durante reunião do Con
selho de Desenvolvimento Social, o Sis
tema Nacional de Saúde. Apresentado 
como anteprojeto de lei, procura definir, 
de m·odo claro e preciso, as competên
cias específicas de cada Ministério com 
responsabllldade no campo da Saúde e 
conclllar as atlvidades dos Estados, Ter
ritórios, Distrito Federal e Municípios 
sem, no entanto, atingir a autonomia de 
cada um. 

O projeto ratifica a posição do Con
selho de Desenvolvimento Social como 
órgão coordenador do sistema. Dá ênfa
se à necessidade de elaboração de Pro
gramas Regionais Integrados. 

Or.a Sr. Presidente, é sabido que a 
pobreza e a enfermidade formam um 
circulo vicioso. O homem fica mais po
bre porque fica mais doente e mais 
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doente porque fica mais pobre. Existe, 
portanto, evidentemente, uma interde
pendêbcia na relação enfermidade-ri
queza. 

A Nação jamais se negaria a referen
dar o juizo do Senador Luiz Viana, 
quando diz "que em nenhum período 
da nossa História estiveram os Gover
nos mais dedicados em propiciar ao po
vo melhores condições de vida". (0 Es
tado de S. Paulo, 2-4-75.) 

E é dentro da Politica de Saúde que 
tal papel se articula e se desenvolve. 

Todos os pronunciamentos que aqui se 
fizeram ouvir convergem para um ponto 
comum - o progresso do Pais. 

Até mesmo pronunciamentos de no
bres membros da Oposição aqui afirma-

Período 

Fontes 

ram que o atual Presidente da República 
é o que merece o maior respeito, fato 
assegurado durante a campanha do Mo
vimento Democrático Brasileiro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em 1974, a criação do Ministério da 
Previdência e Assistência Social deso
brigou o Mlnl.stérlo da Saúde das absor
ventes preocupações com a assistência 
médica Individual, concedendo-lhe con
dições para concentrar-se nas ações de 
Interesse coletlvo, a Saúde Pública; 
conforme a. sua verdadeira vocação. 

Em conseqüência, foi possível a ela
boração de programas que justificaram 
um aumento de 70,2% nas disponibili
dades financeiras do Ministério da Saú
de: 

1974 1975 
Evolução 

Relativa 

Tesouro Em Cr$ milhões Acréscimo de 

1. Orçamento Próprio 

2. Encargos Gerais da União 

3. PIN 
. 

Total 

Também em conseqüência do progres
so de ordem Institucional, foi Iniciada 
a modernização administrativa do MI
nistério, para a execução de uma políti
ca de ação. 

A nova politica de ação res~e-se 
fundamentalmente na programaçao re
gional, no fortalecimento do nivel local, 
na utlllzação crescente de pessoal de 
nível médio, na Integração lnter e lntra
setorlal. 

Programação regional coordenada com 
os planos das Superintendências de 
Desenvolvimento Regional e com as rea
lidades geo-sóclo-econômlcas. 

Fortalecimento do nível local, propi
ciando apoio técnico-financeiro às Se
cretarias de Saúde nos Estados, para 
ampliação de sua capacidade de p!ane
jamento e administração de Saúde Pú-

582 829 42,4% 

273 628 130,0% 

50 83 66,0% 

905 1.540 70,2% 

bllca. ativldade essencial à boa centra
lização normativa com descentralização 
executiva. 

A utilização crescente de pessoal de 
nível médio, aprovada e recomendada in
ternacionalmente com os seus "médicos 
de pés descalços", já está em plena exe
cução na Amazônia, onde 900 guardas 
da SUCAM foram treinados para loca
lizar suspeitos de hanseniase. Graças a 
seu trabalho, aumentou em 100% o fi
chainento de casos novos e, mais Im
portante ainda, enquanto antes prati
camente só se fichavam casos "L", (le
pramatosos) Iniciou-se agora o ficha
menta de casos "I" (Indeterminados) 
que representaram mais de 50% dos ca
sos novos fichado~ em Santarém e mais 
de 73% em Lábrea, em 1974. Auxiliares 
especialmente seleclonados estão rece
bendo treinamento avançado, Incluindo-
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se, o que é muito importante, a preven
ção de deformidades. 

Além da capacitação para a atuação 
no campo da hanseniase, os antigos 
guardas da malária estão sendo trei
nados para outras atividades, que pode
rão executar paralelamente, sem pre
juízo de seus trabalhos de rotina. Temos 
agora turmas polivalentes que permitem 
integração e ag111zação das campanhas 
com redução do cu.sto operacional. Tam
bém foram treinados para coletar dados 
demográficos em regiões remotas onde 
não chega o registro Civil e, em certas 
regiões, estão fazendo o censo de anal
fabetos para o MOBRAL. 

A integração inter e intra-setorial foi 
facilitada com a criação das Coordena
darias Regionais cuja tarefa é compa
tib111zar a ação dos di versos órgãos de 
saúde na macroregião com a ação das 
Superintendências de Desenvolvimento 
Regional e a ação de outros Ministérios 
setoriais. 

Inicia-se a modernização administra
tiva do Ministério. A proposta elaborada 
será submetida ao DASP em abril. Foi 
aprovado o novo quadro do Ministério, 
etapa essencial na Implantação de car
gos. Já estão adiantados os estudos para 
a criação da carreira do Grupo de Saú
de Pública, o que equivale dizer, um 
grande passo na Medicina preventiva. 

Resultado daquelas modificações foi a 
revisão das grandes campanhas. 

No campo da nialária, há um progres
so consistente e: continuo desde 1972. 
Hoje, 14 milhões de brasileiros vivem 
sujeitos à transmissão da malária. 

Erradicação da Malária 

No decorrer do primeiro trimestre, a 
Campanha de Erradicação da Malária 
retomou parte do seu antigo ritmo, in
terrompido em 1972 por exigências de 
uma reformulação do programa. 

A fim de simplificar problemas admi
nistrativos, sobretudo os relacionados 
com apoio logístico, for.am criados os 
Distr.itos Especiais de Pirapora, Cuiabá, 
Ilhéus, Uberaba, Feira de Santana, Jua
zeiro Governador Valadares e Campo 
Grande. Todos estes Distritos foram be
neficiad-os, neste trimestre, com _opera
çõe.s regulares de ataque (borrlfaçao com 
inseticida). As áreas ainda Incluídas no 
tópico "Erradicação a Longo Prazo, sem 
operações regulares de ataques", situa
vam-se em parte nos Estados do Ama-

zonas, Pará, Maranhão, Goiás e Mato 
Grosso, e acomodam cerca de 7,1% da 
população domiciliada em área malári
ca, no País; aproximadamente 1,3% da 
população está residindo em área co
berta pelos "Proj etos-Pilotos" e 15,4% 
em áre.a parcialmente coberta, mas com 
operações regulares de ataque. 

As áreas prioritárias, incluídas no pro
gramação para "Erradicação a Curto 
Prazo", acomodam 75,7% dessa popu
lação, assim distr.ibuida: 

- em áreas de ataque . . . . . . 40,4% 
- em áreas de consolidação . . 32,8% 
- em áreas de manutenção . . 2,5% 

Sabemos que todo programa de Saúde 
Pública exige as três fases, e delas não 
podemos nos afastar: a f.ase de ataque, 
a fase de consolidação e a. fase de ma
nutenção. 

As operações de inseticida, no trimes
tre beneficiaram 3.390.062 residências, 
protegendo diretamente população es
timada em 13.929.372 habitantes de área 
malarígena. 

Foram trabalhados 1.101 municípios 
e 187.615 localidades. 

As operações de epidemiologia avalia
ram a situação de malária em 1. 043 mu
nicípio, dos quais 347 se revelaram posi
tivos. Foram examinadas 892.745 amos
tras de sangue, sendo que 36. 76'3 posi
tivas. No trimestre, estiveram em ful}cio
namento 16 .192 Postos de Notificaçao. 

No segundo semestre, uma Comissão 
Internacional da OMS virá, .a pedido do 
Ministério da Saúde, verificar a situa
ção em extensa área do Nordeste e do 
Sul do Pais, onde vivem 8 milhões de 
brasileiros. Se o laudo técnico d~quela 
Comissão confirmar a interrupçao da 
transmissão da malária naquelas regiões, 
teremos mais essa área catalogada como 
de malária erradicada, o que ocorre pela 
primeira vez num programa federal. 

Com as. ,avaliações programadas para 
este ano em várias Unidades ·da Fede
ração, prevê-se que, ao final deste ano, 
33 milhões de brasileiros da área ori
ginalmente malárica estarão livres da 
transmissão. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex.u. 
um aparte? 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -
Com muito prazer, nobre Senador. 

, I 
I 

i 
I 
li 

I 
I 
! 
i 

I 

' ' 
I 
I 

I 

. ' 

' 



- 2ffl-

O Sr. Ruy Santos - O mal nacional, 
da falta de continuidade administrativa 
ou de ação administrativa, tem interfe
rido também na saúde pública, lamenta
velmente. Como sabe V. Ex.a, sou filho 
de uma região em que a malária se dis
seminava abertamente pela população na 
Região do São Francisco. Ao tempo do 
Governo nutra, graças a .ação principal
mente do grande sanitárista que foi 
Mário Pinotti, foi iniciada uma grande 
campanha contra a malária, não só lá 
como na área do Vale do Rio Doce, no 
Amazonas e em quase todo o território 
nacional e, praticamente, já se falava 
em erradicação da malária no Brasil. o 
projeto, porém, foi suspenso; deixou-se 
de dar atenção ao 2.0 e ao 3.0 item do 
Plano a que V. Ex.a vem de se referir e 
então a malária começou a ressurgir. 
Mesmo na minha região, ela já existe em 
índices altos, não só índices plasmódicos, 
como de baço, que, como s.abe V. Ex.", 
são os indices normalmente usados para 
avaliar a incidência do mal. É de se es
perar - e acredito assim ocorra - que 
a Revolução não interrompa esses pro
gramas. Claro que, no vasto hospital que 
é o Brasil, como já foi dito, não é pos
sivel, de uma vez só, atacar todas as en
demias mas é necessário que, atacando 
um mal, como se deu com a variola, se 
passe a outro e a outro mais, sem solu
ção de continuidade, tanto no setor de 
contenção como no setor de vigilãncia, 
de modo que se garanta uma ação con
tinuada e efetiva em favor da população. 
brasileira. 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -
Agradeço o aparte de V. Ex.8 , que rati
fica justamente o que afirmei no inicio 
do .meu discurso. Uma campanha de 
Saúde Pública compreende essas três 
fases e sem elas não existe. Aconteceu 
um fato que me leva, honestamente, a 
assegurar e confirmar que houve inter
rupção na segunda fase, isto é, n.a fase 
de consolidação da campanha da malá
ria. 

Na Campanha contra a Doença de 
Chagas, uma sistemática inteiramente 
nova vem de ser implantada: ao invés 
do combate .descontinuo ao barbeiro em 
áreas limitadas passou-se ao combate 
em áreas continuas, numa verdadeira 
operação de varredura em ciclos semes
trais. Do Nordeste ao Rio Grande do Sul, 
todo o Pais será abrangido pela Campa
nha, dessinsetizando-se todas as mora
dias e não ,apenas aquelas obj e to de soli
citações diversas, objeto que eram, mais 

urgentes, para uma campanha sistemá
tica e de âmbito nacional. 

Ao mesmo tempo processa-se o grande 
inquérito, envolvendo 7 milhões de rea
ções de Machado Guerreiro - e, acredi
to, seja esta a novidade em relação à 
Doença de Chagas - tratando-se de um 
antigeno padronizado, já no Brasil e que 
nos dará uma idéia da prevalência da 
Doença de Chagas no território nacional, 
evitando-se as meras estimativas em que 
viviamos. 

A seguir, o controle continuado do 
sangue de crianças entre dois e quatro 
anos fornecer-nos-á um indicador da 
incidência e, portanto, dos resultados 
dess.a grande campanha. 

Antes, só quatorze Estados eram tra
balhados e apenas cerca de 220 Muni
cípios. Isto, com a terapêutica existente. 
Com a reação de Machado Guerreiro, 
que se introduziu, agora, no Brasil, po
demos fazer .a avaliação da Doença de 
Chagas em todo o território nacional e 
é esta a nossa esperança e é nisto que 
confiamos. 

Também no que concerne à esquistos
somose, há mudanças fundamentais. 
Melhorias domfciliares de área rural, 
.abrangendo o abastecimento da água e a 
correta destinação dos dejetos humanos, 
passaram a ser considerados áreas es
senciais para o combate a esquistosso
mose. o Projeto Alagoas, já em implan
tação, dotará cada. residência rural de 
água potável, privada e fossa séptica. O 
Projeto será executado pela FSESP em 
dois anos e já se estuda a sua extensão 
à Zona da Mata em Pernambuco e área 
esquistossomótic.a do Rio Grande do 
Norte. Simultaneamente, em local sele
clonado, por abrigar 2. 000 de portadores 
de esquistossomose, sem condições para a 
transmissão e reinfestação, ·iniciou-se o 
tratamento com uma nova droga, a oxa
miniquine, que se diz ativa por via oral 
e desprovida de efeitos colaterais graves. 
A experiência terminará em julho. En
tretanto, realiza-se o primeiro censo em 
âmbito nacional. 

Aqui faço, por conta própria, uma di
gressão. Não está incluida no programa 
que me foi destinado focalizar. Mas, con
siderando que o saneamento básico é a 
pedra angmar da Saúde Pública e da 
Medicina Preventiva, faço questão abso
luta, com um prazer todo especial, de 
assegurar que o saneamento básico é a 
medida essencial e prioritária, no que diz 
respeito à medida preventiva no Brasil. 
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O impulso do processo de implantação 
de siStemas públicos de abastecimento 
de água e drenagem de esgotos sanitá
rios vem-se tomando sem mais signifi

. cação. Cabe ressaltar, aliás, que o re
conhecimento formal, pelos governos, do 
importante papel desempenhado por es
ses serviços, na dinâmica .do desenvol
vimento econômico e .. socia~ a dispon1-
b11idade de recursos financeiros ··e a exis
tência de um número significativo de 
engenheiros sanitaristas dedicados ao 
planejamento e Implementação desses 
programas, nos tornam otimistas. 

Todavia, até 1967, o saneamento bá
s!oo (abastecimento de água e esgotos 
sanitários), apresentava deficits cres
centes, situando o problema como um 
verdadeiro desafio ainda não respon
dido. De outro lado, as tentativas de 
equacionar o problema através do ata
que c.asuístlco e projetas Isolados de ci
dades, com recursos orçamentários na
clonais ou empréstimos feitos a agências 
Internacionais, não se revelavam efi
cientes. Diga-se, de passagem, que o 
abastecimento de água nessa época be
neficiava apenas, e de forma precária, 
22,8 milhões de pessoas, representando 
50% da população urb~a. Os serviços 
de esgotos atendiam a apenas 24 8% 
dessa mesma população. ' 

Nesse ano, exatamente, o Governo de
cidiu procurar uma solução racional e 
adequada para o complicado assunto. Ao 
invés de soluções a curto prazo, soluções 
episódicas que tinhamos, o Governo par
tiu p.ara o equacionametno permanente. 
Estabeleceu etapas. A primeira medida 
foi a delegação de poderes outorgada ao 
Banco Nacional de Habitação que, com 
o passar do tempo, passou a se consti
tuir. - foi surpresa par.a mim, mas a 
casa deve conhecer - na mais Impor
tante base financeira de desenvolvimen
to do País. Utilizando métodos moder
nos, o BNH transformou-se no segundo 
Banco do Pais, com um ativo da ordem 
de Cr$ 26.400 milhões (4.000 milhões de 
dólares) que, somados aos at!vos dos sis
temas que comanda lhe conferem uma 
responsabilidade total que se eleva a 
Cr$ 51.000 milhões (7.900 milhões de dó
lares). 

A análise da razão desses deficlts foi 
cuidadosamente levantada, revelando-se 
que a forma de atacar o problema até 
então, seguindo a mesma linha utilizada 
nos países desenvolvidos, não se harmo
niza com os problemas e realidades dos 
pafses em desenvolvimento. 

Técnicos do BNH salientaram, entre 
outr.as, a seguinte razão: 

- Inviab1lidade dos projetas relatl
vqs às comunidades menos ricas, que 
nao apresentassem taxa de retorno 
positiva e que, dessa forma, viam-se 
privadas de elementos essenciais à 
saúde pública e ao desenvolvimento 
econômlco. · · 

Mas o jornal O Globo de 27-3-75 traz, 
sob o título "BNH baixará juros para 
financiar saneamento", uma diminuição 
dos juros dos empréstimos que o .BNH 
venha a fazer aos Estados para o plane
j,amento de saneamento foi recomenda
da pelo Presidente Ernesto Gelsel ao Pre
sidente do Banco Nacional da HabitaÇão 
durante reunião do conselho de desen~ 
volv!:mento social. 

O Sr. Itamar Franco -Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO 
- Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco - Estou ouvindo 
seu discurso com a maior atenção. Ago
ra, V. Ex.a faz uma abordagem do sa
neamento básico no País. Concordamos 
c·:>m V. Ex.a que realmente a partir de 
1967 ·o sistema paternalista, neste Pais, 
foi afastado. Quando V. Ex.a cita Banco 
Nacional da Habitação, também lembra
riamos que os empréstimos têm sido nor
malmente concedidos às perfeituras do 
nosso Pais. Gostaríamos que realmente o 
Governo implantasse o sistema não-pa
ternalista, mas que o fizesse com juros 
mais baixos, com empréstimos possíveis 
de serem aceitos pelas prefeituras mu
nicipais. Esta, minha observação à bela 
explanação que V. Ex.a está fazendo no 
campo do saneamento básico. 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO 
-Ouvi com muita atenção e respeito o 

aparte de V. Ex.a Mais adiante explica
rei a razão dos deficits e da não-reali
zação, pelo Banco Nacional da Habita
ção, do Sistema de Saneamento Básico. 

Hoje, assistimos à exposição do Sr. Mi
nistro do Interior, e S. Ex.a foi categóri
co ao dizer que não houve retorno dos 
capitais investidos. Lembro ainda a V. 
Ex.a que, no dia 6 de fevereiro último, 
o Presidente Geisel; durante reunião do 
C-onselho de Desenvolvimento Social, 
aprovou o Sistema Nacional de Saúde, 
que organizará e coordenará todas as 
atividades voltadas para a saúde nas 
áreas federal, estadual e municipal. 
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O Sistema foi apresentado como ante
projeto de lei, que será encaminhado ao 
congresso. o projeto procura definir, 
de modo claro e preciso, as .competên
cias especificas de cada Ministério com 
responsabilidade no campo da saúde, e 
conciliar as atlvldades dos Estados e Ter
ritórios. O projeto ratifica a posição do 
conselho de Desenvolvimento Social co
mo órgão coordenador do Sistema, as
sessorando o Presidente da República. 

Não foi por prazer meu que hoje esse 
Sistema de Saneamento se encontra a 
cargo do Ministério do Interior. Na Câ
mara dos Deputados - quando perten
cia eu à Comissão de Saúde - fui Re
lator do projeto que criava. o PLANASA, 
órgão, porta.nto, do Ministério d·o Inte
rior. Apresentei, na ocasião, um substi
tutivo, razoável: se pelo menos o Minis
tério do Interior contava com mais re
cursos para implantação desse serviço de 
saneamento, que se fizesse parltarlamen
te com o Ministério da Saúde; se ainda 
parltarlamente com o · Ministério da 
Saúde não pudesse realizar conveniente
mente as suas atribuições, que se sub
metesse a um Conselho, supervisionado 
pela Secretaria do Planejamento. Não foi 
aprovado meu substitutivo. 

O pl'Oblema do seneamento básico con
tinuou a cargo do Ministério do Interior, 
no órgão denominado PLANASA. Nobre 
Senador Itamar Franco, chamo a aten
ção de V. Ex.", atento que é para este 
assunto, que o Presidente da República, 
no dia. 2 de março último, tomou as me
didas e todas as providências para que o 
problema seja solucionado, não com me
dida provisória e paliativa, mas como 
medida dentro do tempo razoável, como 
é uma medida de alcance do saneamen
to básico. 

O Sr. Itamar Franco- Muito obriga
gado pelas Informações. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO 
- P·ois não, nobre Senador. 

O Sr. Ruy Santos - Entendo que, ape
nas dentro das considerações de V. Ex.", 
o saneamento básico, embora feito pelo 
Banco Nacional da Habitação, através do 
Ministério do Interior, é um saneamento 
que não pode ser realizado sem a audi
ência da saúde Pública. Um serviço 
d'água ou a prioridade para a instala
ção dos serviços d'água nas cidades de
vem atender à existência de endemlas 

de natureza hidrlcas localmente. Multas 
vezes, uma cidade de população menor 
que outra no mesmo Estado requer uma 
prioridade para os serviços d'água, co
mo para o serviço de esgoto, em função 
das condições ep!dêmicas locais. De mo
do. que o Plano de Saneamento Básico, 
a cargo do Banco Nacional da Habitação, 
deve ser feito com a. audiência ou com a 
participação de técnicos da Saúde Públi
ca, que Indicarão as prioridades neces
sárias para. as instalações. 

O SR. FAUSTO' CASTELO-BRANCO 
- Obrigado. V. Ex." vem confirmar o 
meu ponto de vista.. Só ·um esclareci
mento: o Ministério da Saúde, através 
da Fundação SESP, ainda faz o sanea
mento nas pequenas localidades. 

O Sr. Ruy SanfAMJ - Os recursos são 
pequenos. 

O SR. FAUSTO, CASTELO-BRANCO 
- Sim, os recursos são pequenos e só em 
pequenas localidades, com núcleos popu
lacionais reduzidos. O grande problema 
que o Ministro da Saúde nos mostrou 
hoje, é para 1980. 

Com relação à tuberculose, além do 
reforço ao tratamento dlspensarlal, está 
em plena dinamização a vacinação com 
BCG (Calmet Garet) intradérmlco. Em 
1974 cinco capitais já conseguiram vaci
nar Ínals de 80% da. população susceptí
vel, o que é um êxito para o primeiro 
ano do programa. Iniciou-se também, no 
Ministério da Saúde, o censo dos tuber
culosos, a fim de sabermos realmente 
quantos doentes existem de fato no pais. 

Projeto de alta significação, elabora
do em 1973 e já em Implantação,· é o de 
mteriorlzação da ação sanitária. Dis
tingue-se das iniciativas anteriores para 
a "interiorização de médicos". Em resu
mo, o médico, após um tre!D.a!llento. para 
a execução de tarefas de saude publica 
e principalmente para o diagnóstico sa
nitário do munlcipio, instala-se num 
municipio desprovido de qualquer assis
tência . para examinar as condições sa
nltári~s locais, instalar a vigilância epi
demiológica, executar os planos de imu
nização, selecionar e iniciar o treina
mento de um auxiliar recrutado local- · 
mente. Entretanto, prestará também as
sistência médica, com o apoio de um 
hospital a distância razoável. Em fun
çã,o do diagnóstico apresentado pelo mé
dico, serão no ano seguinte, construídas 
as obras de saneamento básico recomen
dadas. o projeto inicia-se em 1975 em 50 
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municipios, agregando-se cada ano mais 
50 municipios. A limitação decorre da 
disponibilldade de hospitais a ser utili
zados como ponto de apoio e da capaci
dade de supervisão. O projeto está or
çado em Cr$ 225.033.357,00 em sua pri
meira fase. 

Assistência médico-sanitária simplifi
cada em zonas rurais pela FSESP é pres~ 
tada ao longo da transamazônlca, Peri
metral Norte, Vale do São Francisco e 
Vale do Rio Doce e Vale do Jequltlnho
nha. 

Aquele conjunto utlllza 181 unidades 
de saúde e 27 unidades mistas com o to
tal de 739 leitos hospitalares, tendo 
construido e mantendo 482 pequenos ser
viços de abastecimento d'água em zonas 
rurais e construído 327.426 privadas h!
g!ênicas. 

Em 1974, foram inauguradas e postas 
em funcionamento 30 unidades de saú
de, 13 serviços de água, 42. 756 melhorias 
sanitárias domlclllares, e estão em cons
trução 162 serviços de abastecimento 
d'água. 

O plano nacional de imunização foi 
bastante prejudicado pela epidemia de 
meningite que requereu a moblllzação 
geral dos recursos para a vacinação antl
meningitica. No que diz respeito à va
ríola, atingiram o mínimo de 80% da 
meta prevista os Estados do Elspírito 
Santo, Mato Grosso, Guanabara, Pará, 
Piaui, Rio de Janeiro. A vacinação con
tra a poliomielite foi também pouco efi
caz: os melhores resultados, entre 60 e 
75%, foram registrados no Piaui e São 
Paulo. 

Contra o sarampo, Espírito Santo, Ma
to Grosso, Maranhão, Paraná, Santa Ca
tarina, foram os Estados que atingiram 
80% da meta. Fernando de Noronha atin
giu 100% da meta em todas as vacina
ções. Pela primeira vez tivemos uma 
capital livre da raiva canina, graças à 
vacinação: Curitiba, em 1974. De um 
modo geral, as Secretarias de Saúde nos 
Estados estão desaparelhadas para a 
execução de programas de Imunizações. 
Não podemos prescindir de apoio direto 
do Ministério. 

Lamentavelmente estou sendo chama
do à atenção pelo tempo esgotado. Sou 
por natureza disciplinado e particular
mente disciplinado ao Presidente e ao 
Regimento da Casa. Ainda teria QUe en
trar no assunto palpitante e QUe absor-

veu todo o Ministério da Saúde - o pro
blema da meningite. 

Perguntaria ao Sr. Presidente se ainda 
tenho algum tempo para esta exposição. 
Caso contrário, eu me restringiria a 
encerrar o meu discurso, agradecendo a 
benevolência do Presidente da Casa. 

O SR. RUY SANTOS- Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto·) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
atendendo ao assunto versado, com bri
lho e conhecimento, pelo nobre Senador 
Fausto Castelo-Branco, consulto, respon
dendo pela Liderança, se V. Ex.a poderia 
permitir Que o nobre representante do 
Piauí concluísse seu discurso, falando 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Perfeitamente. O nobre Senador 
Fausto Castelo-Branco dispõe de mais 
vinte minutos para terminar seu discurso. 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -
(Como Líder.) Multo obrigado, Sr. Pre
sidente. 

O Sr. Benjamim Farah - Permite 
V. Ex.a um •aparte, Senador? 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -
Com todo prazer, Senador Benjamim 
Fara.h. 

O Sr. Benjamim Farah -V. Ex.a faz 
eluc!.datlva exposição sobre o problema 
sanitário no Brasil, mas por alguns itens 
pas.\1a 11apldamente, como é o caso da 
vacina de Calmete-Guérin (BCG). Per
mita-me um testemunho: pertenciamos 
à Comissão de Saúde na Primeira Legls
latu~a - e aqui está um companheiro 
daQuele tempo, na Câmara dos Depu
tad,os, o Senador Ruy Santos. A vacina
ção d.a BCG é, realmente, uma das gran
des conquistas da Ciência contra a tuber
cuLose e um dos 1.1ecursos com que tem 
contado o Brasil para a diminuição, para 
a 11edução da incidência da tuberculose, 
que já foi problema n.o 1, em outros 
tempos. Hoje, na V'erdade, podemos apre
sentar, sobre Isto, estatísticas - digamos 
- animadoras. Pois bem, a BCG, um 
dos g1.1andes Instrumentos da Ciência 
contou, n:> Brasil, com um grancLe mis
siOnário - o Professo.r Arlindo de Assis, 
cujo ambulatório, em São Cristóvão, fre
qüente! multo - e também prof·essor, da 
F1aculdade de Medicina. Arlindo de. Assis 

I 

I 

li 
I 

I 

' '· 

i 
I 

I 
I 

' ,. 

,. 



-301-

fol o grande pregador da BCG. A BCG fol 
uma conquista do Congresso, da iniciati
va do então Deputado Miguel Couto. Ful 
relator desse proj.eto, na Comissão de 
Saúde, de modo que afirmo, ter partici
pado o Congresso de maneira evidente, 
pal!a a solução desse problema. Não pode
ria del:x;ar de dar e.sse testemunho, embo
ra o Executivo, também, não tenha fa
lhado na sua participação, haja vista o 
Plano SALTE - Saúde. Alimentação, 
Transporte ·e Energia- rio Governo Ou
tra que, pela primeira vez, apl'esentou 
um pLano; grande plano, beli5slmo mas 
que, inf.elizmente, não pôde ser aplicado 
-naquela época foi aplicado em parte -
e outros Governos têm procurado exe
cutã-lo. N·o C.ong11esso houve mu1to deba
te dando, inclusive, grande impulso e 
colaboraçáJo ·efetiv•a a respeito dessa ma
téria. Quero frisar, pa11a que conste no 
belo discurso de V. Ex.a, que a iniciativa 
oficial. atl'avés de lei, para introdução 
do BCG, no Pais, foi do Congresso, Pro
j•eto do então Deputado Miguel Couto. 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -
Agradeço o aparte de V. Ex. a 

t um tema pelo qual pa.ssei ligeira
mente por questão de tempo, agrada-me 
mu1tissimo, principalmente tendo conhe
cimento por V. Ex.a, de que fol iniciativa 
do congresso. Devo dizer que, de toda.s as 
campanhas sanitárias que se programa
ram e se 11eallzaram no Brasil, inclusive a 
Campanha Nacional de Lepra da qual 
ful chefe ·e depois Diretor da Divisão 
Nacional de Lepra - a Campanha Na
cional de Tuberculose, por ter sido a ma.Ls 
bem estruturada e por ter sido maror o 
número de indivíduos vacinados pelo 
BCG - Bacllo Calmette-Guérin - con
tinua a ser a Campanha que persiste 
como melhor Organização em todos os 
Estados do Brasil. Pelo menos. eu dou o 
testemunho do meu Estado e agradeça a 
V. Ex.a os ·apartes. 

O Sr. Benjamim Farah - Se V. Ex.a 
me permitir mais um aparte, serão últi
mo e não quero Interromper mais V. Ex.8 , 

que está fazendo uma exposição Interes
sante, para um pLenário onde, também, 
existem alguns médioos, •embora modes
tos médicos, militantes de subúrbios, de 
bairros pobres, como eu que militei, por 
exemplo, .em São Cristóvão ... 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -
Não estou de acordo com a modéstia 
V. Ex.a 

O Sr. Benjamim Farah - . . . A ver
dade é que eu não pretendia, jamais, 

passar perto de uma Câmara, meu desejo 
ena semp11e fazer Medicina - vivia fa
zendo Medicina em São Cristóvão - não 
queria ser político. Mas não sei porque, 
o médico têm uma certa vinculação com 
a Política, aqueles tl'aba.lhad.ores elege
ram-me e fui obrigado a desviar, um 
pl)u.co, o roteiro de minha vida. e aqui 
·estou, .emprestado para a Política e em
prestado provisoriamente. Gostaria de 
dar mais um testemunho de outra gran
de Iniciativa do Congresso, V. Ex.8 esta 
f•aLando de tuberculose e no Brasil, o Rio 
de Janeiro sempre considerada a. cidade 
marav!lhosa, em outros tempos foi não 
só a Capital da Repúbllea, mas também 
a capital da tuberculose. Hoje, graças a. 
Deus, a incidência. caiu multo de tal 
modo que não é mais uma mancha, não 
é mais um perigo que ameace aquela. 
população. embora. possa, através de cer
tas dificuldades flnancell'as, em alguns 
bairros, esta doen~ ser bastante encon
trada ainda. Mas, de um modo geral, hoje 
a tuberculose não é mais um espantalho 
que foi em outros tempos. Naquela época. 
quando o congresso teve também a ini
ciativa de criar a. cadeira de Tlslologla. 
nas Faculdades de Medicina a tuberculo
se e11a, 11ealmente, um dos problemas 
número um deste ~ais. Quero, então, 
mencionar, para que conste do discurso 
de V. Ex.a, o autor do proj.eto, Deputado 
pelo Maranhão, Odllon Soares, sendo este 
humilde Senador :Relator da matéria, na 
Comissão de Saúde. Quando debatemos 
no pLenãrio, na Câmara doa Deputados, 
os prof·essores de direito viel'am violen
tamente contl.'la. nós porque eles consi
deravam o projeto uma violação à Cons
tituição. Mas, o Cong11esso sempre sensi
vél aos a.nse~os e à realidade brasileira, 
porque o Congresso traduz bem as aspl
l1ações mais sentidAs do povo, entre ficar 
com as fll!g11a.na.s jurídicas ou com a 
realidade brasileira, preferiu ficar com 
a realidade brasileil'a. Aprovou o projeto 
embora com o.s protestos de alguns juris
tas que diziam, o projeto era inoonstitu
donal. 'Alguns médicos, inclusive, eram 
contra o projeto. Tenho a Impressão de 
que o nobre Senador Ruy Santos não foi 
muit.o favoráv.el -ao projeto que criou a 
Co.dlelra de Tlsiologla - creio foi ·a decla
l'ação feita há pouco tempo ai - de 
qualquer forma foi uma grande iniciativa 
do Cong11esso, uma valiosa· contribui
ção do Congresso para debelar esse mal 
terrivel que é a tubercuLose. 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -
Agradeço .ao aparte de V. Ex.a 
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O Sr. Ruy Sanros - Um aparte curto, 
Excelênc~a. (Assentimento do orador.) 
Apenas para dizer .ao nobre Senador 
Ben}amlm Fara.h que, realmente, o que 
eu discuti foi a lnoonstltuckmalidade da 
criação da Cadeira, porque a Constitui
ção vetava. ta cna.ção de cargos em ser
viços já ·existentes. Esta foi :a minha di
vergência. Agona, quanto a. S. Ex.a dizer 
que está emprestado à Politica, quero 
dizer a S. Ex.a que os doentes estimam 
que eu e S. Ex.a continuemos empresta·· 
dos à Politica. (Risos.) 

O Sr. Benjamim Farah - Na opinião 
de V. Ex.a, porque foram esses mesmos 
doentes que me mandaram oo Congres
so! V. Ex.a eu não sei por quem velo ao 
Congresso. Eu vim pela mão dos meus 
clientes pela primeira vez e muitas ou
tl1as vezes, encontrando o apoio elos meus 
clientes e dos meus amigos, sempre. 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -
Multo obrigado, nobre Senador Ruy 
santos. 

Continuando, Sr. Pnesldente, a menin
gite menlngocóclca foi o problema do
minante em 1974. 

o menlngococo tipo C, endêmlco, pas
sou à f·ase ·epldêmlca em São Paulo, já 
em 1973. 

Em 1974, à epidemia do tipo C, sobre
pós-se a epidemia do tipo A, considerado 
mais virulento. A partir do foco paulis
tano, o menlngococo, seguindo os· eixos 
liO·dOVIárlos, lnV'a.Cllu o sul, o Planalto 
Central, o Rio de Janeiro, certas regiões 
de Minas Gerais e seguindo a Rlo-Bahla 
atingiu Sal\"ador, começando a atingir 
Pernambuco e outros Estados. 

Até 1973. surginam eventuais focos li
mitados e 'transitórios no Interior: Gu:a
l'lan!açu no Pal'aná ·foi um exemplo, tal 
como o ·surto wrlflcaclo no Acre. Agora, 
com o tipo A presente, existe a. tendência 
à evolução para o nível epldêmlco em 
todas tas áxeas tatlng!d.a:s. 

A epidemia a:tlngiu-nos, em abril de 
1974, em condições p11ecá.rias: somente o 
Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, 
estava equipado para o diagnóstico bac
teriológico com tlpagem do menlngococo. 
Foi provldenc~ada à Importação e distri
buição de soros-padrão pa11a o diagnós
tico e proplc~ad.o o treinamento de pes
soal. Hoje, em vários Estados, do Pari 
ao Rio Grande do Sul, já se faz tlpagem. 
Foi providenciado o levantamento dos 
recursos hospltala.l'les mobilizáveis e lan-

ça.das tas bases da vigilância epidemioló
gica.. O IBGE já V·alinlcl•ar a computação 
dos dados. Ao mesmo tempo aperfeiçoa
va-se no Hospital Emillo Rlbas de São 
Paulo a terapêutica e a CEME provlden
ciav•a. suprimento suficiente e regular de 
medicamentos. 

Ao Inicio, faltavam as vacinas. A vaci
na tipo c, somente foi aprovada em 1974, 
e tasslm mesmo com !Imitações. A pro
dução, em escala de laboratório, era 
totalmente Insuficiente para ·as necessi
dades bl1aslleil'as. A vacina tipo A fora 
testada na Afrlca sob a supervisão da 
OMB e conseguira deter uma epidemia 
depois de terem sido VIB.Cinados 80% da 
população. Mas a produção mundial de 
vacina. tipo "A" programada para 1974 
não ta. talém de 1 milhão de doses! Em 
julho de 1974, o Gov·erno Francês aprovou 
a vacina Tipo A. o Brasil necessitava 
pelo menos 80 milhões de vacinas A e 
outro tanto de vacina tipo C. 

F1oi então que o Presidente Ernesto 
Gelsel apnovou a importação das vacinas 
necessárias e o Ministro da Saúde foi à 
Fl'ança, :Para discutir, numa vLagem que 
durou 48lwras, a a:mpllação d:a produção 
de vacinas e a. produção de uma. vacina. 
bivalente, A + C, uma vez que seme
lltante combinação reduziria à metade o 
tempo necessário para a execução do 
programa bl'lasllelro. AIS discussões foram 
bem sucedidas, o Instituto Mér!eux con
cordou em construir toda uma. nova fá
brica em tempo recorde e, a partir de 
dezembro, Iniciou .a produção de 10 mi
lhões de doses mensais da vacina biva
lente. A CEME contratou !medl:atamente 
a aquisição de toda .aquela produção e o 
Brasil já testá recebendo e aplicando 10 
milhões de doses por mês. Inlelou-se, 
então, uma campanha de vacinação em 
massa &em pl1ecedentes na ~tórla da 
saúde pública. Utilizando os pequenos 
embarques, ·recebidos em 1974, para de
senv:olv·er uma técnica operacional ade
quada às pecul~arlda.ctes da vacina, o 
Ministério da Saúde desenvolveu toda 
uma metodologia noya de tmbalho, I)er
mltlndo-lhe vacinar até 460. 00(} pesooas 
em um dia. 

Consldemndo-se que a v:aclna. deve ser 
conservada a 2(} graus abaixo de zero e 
que, uma vez retirada do fr!goriflco, 
dev·erá ser tapllcada d•entro de 12 hOras, 
não podendo ser devolvida, considerando 
que a disponibilidade de vacina será 
extamente Igual às necessidades brasilei
ras, sem admitir desperdícios, o plan·eja-
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mento raolonal ·e cuidadoso é essencial ao 
sucesso da oampanha. 

A campanha em âmbito nacional, ini
ciou-se a 13 de Janeiro, n•a Guanabara, 
onde 85% da população foi vacinada 
antes do carnaval. Seguindo-se a vaci
nação do gl'ande Rio, estendendo-se ao 
Estaõ,o do Rio que já teve todo o seu 
ter.rltórlo coberto, desde os limites com 
São Paulo até Três Rios, Bra.silia, Goià
nla, Curltlba e já haviam sido vacinadas, 
na fase prepa11atóri1a, vacinando-se mais 
de 90% da população em certas capitais 
como Vitória, por exemplo, Florlanópolls 
e anedol'es, bem como a grande Porto 
Alegre e a grandie Belo Horizonte, já 
f~am vacinadas oom igual êxito. No Rio 
Grande ® Sul, onde •a lncldéncla superou 
a 100 por 100 mil em todos os municípdos 
interloranos, a vacinação caminha pelo 
interior em ritmo aeelemdo. 

Ultimam-se os planos para vacinação 
de São Paulo e Baixada Santista, numa 
operação sem paralelo que mob111zará 
1.300 homens, 400 viaturas, 600 Ped-0-
Jets, uma centena de rádio-transrecep
tores, 8 viaturas-frigorífico, dois heli
cópteros, para vacinar 11 milhões em 
6 dias! A rapidez da operação é essen
cial para poupar transtornos à população 
e liberar prontamente o equipamento 
que será, em seguida, transportado para 
Salvador, Recife e a Estrada Rlo-Bahia, 
enqunto prosseguirá a vacinação em São 
Paulo, ao longo da via outra e da Rio
Santos. 

A vacinação continuará ao longo dos 
troncos rodoviários, seguindo os caminhos 
do meningococo, em ritmo acelerado, 
para que o ultrapassemos antes de ju
nho, quando estarão sendo vacinadas 
áreas ainda não atingidas pela epide
mia. 

O ritmo atual, de 10 milhões por mês, 
será acelerado a partir de maio, quando 
o fabricante entregará mais 4 milhões 
de doses mensais. o total de casos po
derá variar entre 37 e 40 mil, com cerca 
de 4.000 óbitos. Cada caso deixou de
zenas de portadores sãos que estarão 
disseminando o menlngococo pelo país 
no próximo inverno. Sem a vacinação, 
seria perfeitamente razoável esperar um 
número multo mais elevado de casos em 
1975, superando todas as disponibilida
des de leitos hospitalares e de medica
mentos específicos por Isto, a vacinação 
se processa em ritmo acelerado e deverá 
ater-se a critérios racionais, epidemioló
gicos. Trata-se de vacinar depressa e 
vacinar bem para evitar o que poderia 

ser uma catástrofe no próximo inverno. 
A vacinação progredirá em áreas con
tínuas, evitando-se o atendimento de 
municípios Isolados e a conseqüente for
mação de bolsões não vacinados. 

Reconheço ser a epidemiologia da do
ença menlngocóclca e a vacina ainda 
recente. Deve-se estudá-las com maior 
certeza, com maior clareza. Sabe-se que 
a Imunidade que confere dura pelo me
nos 18 meses. Conhece-se a sua eficácia 
em maiores de 15 anos. Sabe-se que, em 
certa percentagem de crianças, a partir 
de 6 meses, a vacina produz uma forma
ção de anticorpos que sugere a sua uti
lidade. 

Em compensação, não houve um só 
óbito entre as crianças que, tendo sido 
vacinadas, ainda contraíram a menin
gite. Em Brasilia, Golànla, Rio de Ja
neiro e Curitlba, a Incidência da menin
gite caiu significativamente, após a va
cinação. Os fatos autorizam as melhores 
esperanças, desde que o Ministério da 
Saúde possa executar, com a celeridade 
Inicial, todo o programa, Inspirando-se 
sempre em dados rigorosamente técnicos. 

O Sr. Itamar Franco -V. Ex. a me per
mite um aparte? 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO 
- Com todo prazer, nobre Senador Ita
mar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Por certo, ca
berá ao Ilustre Senador Gllvan Rocha, 
nosso colega de Bancada, o estudo mi
nucioso da palestra que V. Ex.a faz nes
ta tarde, no Senado Federal. Ontem, le
vantei, . aqui, o problema da meningite 
porque eu recebia do Estado de Minas 
Gerais, principalmente da região da Zo
na da Mata de Minas, noticias alarman
tes sobre o mal. Lembrei-me hoje de 
pesquisar. e encontrei - e gostaria de 
consultar a V. Ex.a nesse sentido - que, 
em julho do ano passado, o Ministério 
da Saúde falava na criação daquilo que 
se denominou uma Comissão Nacional 
de Controle da Meningite que, entre ou
tras coisas, tinha os seguintes objetlvos: 
essa Comissão deveria orientar e suge
rir, no mês de janeiro de cada ano, as 
providências mais adequadas para a 
proteção da população, sobretudo duran
te o Inverno. E a criação dessa Comissão 
visava, principalmente, que o sentido de 
lmprovlzação fosse evitado. Perguntaria, 
então, a V. Ex."', neste Instante, - so
bretudo porque falo como representante 
de Minas Gerais- se realmente essa Co
missão Nacional de Meningite ainda exis
te. E se existe, se realmente ela atentou 
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para o objetlvo da sua criação, naquele 
sentido de evitar a Improvisação, e, so
bretudo, o seu objetivo das suas reuniões 
de janeiro. 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO 
-Com multo prazer, respondO a v. Ex. a 

Tenho conhecimento da existência da 
Comissão Nacional. Mas acabe! de me 
referir, - talvez tenha sido o último pe
ríodo do meu pronunciamento - que a 
pressa com que foi feita e a pressa com 
que deve ser feita, evitando os bolsões 
Isolados da campanha, não permite que 
municípios, também Isolados, sejam 
atendidos. 

A campanha tem que seguir uma pro
gra.mação e, dentro dessa programação, 
temos que atentar para vários fatores: 
a explosão demográfica, as migrações 
populacionais, o grau de imunidade de 
cada grupo etário. Tudo isso tem que ser 
avaliado precisamente, para uma cam
panha bem sucedida. 

Acho que respondi satisfatoriamente a 
V. Ex.a 

O Sr. Itamar Franco - Agradeço a V. 
Ex.a, e apenas complementaria: O nos
so sentido no Senado Federal, evidente
mente, é defendermos o povo, em sua 
reg!onalidade e em sua condição local de 
vida - eu já o disse aqui. Mas, quando 
levante! ontem o problema das Minas 
Gerais, quando, agora fale! com V. Ex.a, 
nesse sentido da improvisação, através 
da criação dessa Comissão, é porque, por 
lncrivel que pareça, já havia sido mar
cada para a Zona da Mata, no dia 14 
de março, essa vacinação, Entendemos, 
então, que Isso poderia ter sido um modo 
Improvisado pelo Ministério da Saúde. 
Se o Ministério marcou, para aqueles 
Municípios da Zona da Mata, esta vacina, 
é porque entendeu que seria uma área 
prioritária. E uma semana antes de que 
essa vacina fosse dada à população, o 
Ministério resolveu mudar para outras 
áreas prioritárias. Entendemos que prio
ridade é a erradicação da moléstia. Por 
isto, perguntamos a V. Ex.a se essa co
missão está realmente funcionando. 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO 
-Tenho o pazer de responder a V. Ex.a 
A Comissão foi organizada. Esses moti
vos, que eu justifique!, talvez tenham 
mudado o rumo da Comissão. Mas é pre
ciso que se diga que, em escala nacional, 
o Ministério da Saúde é autoridade. ll: 
ele quem dá o escalonamento de priori
dades para a vacinação, e não seria eu 
quem Iria responder, neste momento, n 

V. Ex.8 sobre esta prioridade ministerial. 
Obrigado ao nobre colega. 

O Sr. Milton Cabral -Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -
Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Milton Cabral - Estou com
preendendo que V. Ex.a caminha para o 
final do seu pronunciamento. Queria 
apenas dizer que este problema "saúde" 
é da mais alta Importância, Ele não po
de ser analisado, simplesmente, em 20 
minutos ou mesmo numa hora, como V. 
Ex.a está tentando fazê-lo, porque tem 
Implicações outras. Ele começa, Inclusi
ve, com a análise do nosso crescimento 
populacional. Na minha adolescência, o 
Brasll tinha trinta milhões de habi
tantes; hoje tem cento e oito milhões e, 
dentro de vinte e poucos anos, terá du
zentos milhões. Os erros se acumularam 
ao longo do tempo. Ter-se-la que fazer 
uma análise dos periodos anteriores para 
se constatar o abandono a que foi rele
gado o problema da saúde no Brasil, o 
que levou a nossa população a atingir os 
mais elevados índices em subnutrição e 
doenças infecciosas em todo o mundo. 
Não podemos admitir esta situação. Em 
qualquer análise que seja feita do pro
blema, val-se chegar à conclusão de que 
este Governo é impotente para equacio
nar e resolver os problemas de saúde no 
Brasil. Teremos necessidade de abranger 
vários períodos governamentais; de um 
planejamento permanente, constante; 
de mob111zações extraordinárias de re
cursos. Quando assinalamos que mais de 
40% da população brasileira- o que sig
nifica mais de quarenta milhões de ha
bitantes deste Pais estão depauperados 
desde o nascedouro, quando se analisa o 
índice de mortalidade,. que é um dos me
lhores Indicadores para se avaliar o grau 
de desenvolvimento de uma nação, va
mos constatar a dramática situação do 
povo brasileiro. Em nenhum outro Go
verno, como no atual e nos últimos anos, 
se estabeleceu uma programação tão ri
gorosa para se enfrentar o problema da 
saúde do povo brasileiro. Mas, já com a 
advertência da Mesa Diretora, acho que 
esse assunto deve prosseguir; devemos 
continuar a debatê-lo porque o proble
ma da saúde, ao lado do da educação, 
constituem questões fundamentais para 
se forjar uma nação que poderá, ama
nhã, se Intitular corno desenvolvida. 
Pois não há desenvolvimento sem, em 
primeiro lugar, serem equacionado esses 
dois itens fundamentais. Multo obrigado. 
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O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO -
Agradeço ao nobre Senador Milton Ca-
bral. · 

O meu tempo está se esgotando e eu 
proferiria, apenas, para o fecho do meu 
discurso, duas palavras, já com a aquies
cência e benevolência do Sr. Presidente. 

O câncer, este terrivel flagelo que eclo
de todos os anos em nossa pátria - en
tre 200 e 300 mil casos novos, dos quaiS 
cerca de 35% morrem no primeiro ano de 
doença - aparece como a segunda cau
sa de mortalidade em capitais como o 
Rio e São Paulo. 

Não obstante a gravidade com que ele 
surge, o Governo tem como uma de suas 
metas prioritárias a reestruturação e 
reequipamento de 36 centros de radio
terapia. existentes até o ano passado em 
todo o País, ao mesmo tempo manter 100 
mil leitos hospitalares e ambulatórios 
capazes de atender a 760 mil consultas 
por ano. Entre os projetas especificas es
tá a instalação de 1GO centros de regiS
tro de câncer, até o final da. década. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. 
Não vim a esta tribuna Srs. Senado

res apenas como Senador que sou, res
ponsável perante a Constituição e pe
rante a nação pelos problemas do País 
em geral. Aqui estou e pretendo estar 
antes de tudo e so.bretudo, como técni
co, como profissional, que desde sua ju
ventude se tem dedicado aos problemas 
de saúde no Brasil. ora dirigindo servi
ços de âmbito nacional, ora represen
tando o Brasil em congress·os interna
cionaiS, chegamos a uma única verdade: 
não se constrói a gra.ndeza de um povo 
sem dar-lhe saúde, sem equacionar os 
seus problemas sanitários básicos. E des
se fato o Governo está consciente, car
regando nas mãos honestas do Presi
dente Gelsel um dos mais pesados far
dos - o da esperança. 

Multo obrigado, Sr. Presidente. (Mui
to bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Sena
dores: 

José Gulomard - José Lindoso -
José Sarney - Jessé Freire - Domi
clo Gondim - Milton Cabral -
Marcos Freire - Paulo Guerra -
Teotónio VIlela - Gllvan Rocha -
Luiz Viana - Dirceu cardoso - · 
Benjamim Farah - Nelson Carneiro 
- Gustavo Capanema - Orestes 
Quércia. - Orlando Zancaner - Be
nedito Ferreira - Accioly Filho -
Daniel Krleger. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Sobre a mesa, Projetas de Lei que se
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 42, de 1975 

Altera o art. 18 dO Decl'leto-Lei 
n.0 2227, de 28 de fevereiro de 1967 
- Código de Minas, acrescentando
lhe o parágrafo que especifica.. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - o art. 18 do Decreto-Lei 

n.0 2227, de 28 de feverelr ode 1967, pas
sa a vigorar com o acréscimo do seguin
te parágrafo, renumerado o seu Parágra
fo único, para 1.o: 

"§ lo.0 - •• , , •• , ••• , • • • • • • • • • • • • • • • • 

"§ 2.0 - Na hipótese de extinção ou 
cancelamento de pesquisa ou lavra, 
os requerimentos protocolizados no 
prazo de 10 (dez) dias da publicação 
dos referidos atas, serão julgados em 
condições de igual prioridade obede
cidos os seguintes critérios seletlvos: 
I - Idoneidade Técnica; 
II - Idoneidade Económico-finan
ceira; 
III- Tradição; 
IV - Interesse da Economia Nacio
nal." 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data da sua publicação. 

Art. 3.o - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
O Decreto-Lei n.o 227, de 1967, que deu 

nova redação ao Decreto-Lei n.0 1985 de 
1940 - Código de Minas - determina, 
em seu art. 18, que "a protocolização do 
pedido de autorização de pesquiSas do 
DNPM, assegurará ao requerente priori
dade para obtenção da autorização ... " 

De fato, diante dessa situação legal, 
dúvidas tem surgido, não só no que tan
ge à hipótese em que mais de um re
querimento Ingressa, no mesmo dia, na 
repartição competente, senão, também à 
viSta do fato de que o direito de priori
dade é garantido antes de sua transfor
mação em autorização de Pesquisa, ou 
seja, em fase anterior .ao respectivo de
ferimento. Tem sido deprimente, tam
bém a corrida que se tem travado, em 
multas casos, com os interessados a 
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d1.sputar lugar em filas que amanhecem 
no DNPM, além de práticas condenáveis 
de antecipação ou retardamento da pu
blicação dos despachos de caducidade, 
tudo, num artificialismo condenável, que 
nada tem a ver com o verdadeiro inte
resse de pesquisa mineral. 

A simples diferença -de um dia, na: pro
tocollzação, garante, a rigor privilégio 
que em certos casos contraria aspectos 
realmente importantes, vinculados ao 
interesse público, ainda quando não pre
judicam o mais capacitado à realização 
do empreendimento. 

O presente Proj etc visa, pois, a. obviar 
a. rigidez a.o instituto legal, permitindo 
que, nesta situação, sejam julgados em 
condições de igualdade os requerimen
tcs de Interessados em pesquisas e lavra 
de minerais, consoa·nte critérios técnicos 
ligados à Idoneidade técnlco-econômlco~ 
financeira, à tradição e ao Interesse da 
economia. nacional, que fica. assim a 
salvo, da especulação de pedidos de pes
quisa feitos, exclusivamente, para. nego
ciar. 

Sala das Sessões, em 8 de abril de 
1975. - José Sarney. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.o 227 
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dá nova reda.ção ao Decreto-Lei 
n.0 1.985 (Código de Minas), de Z9 
de janeiro de 1940. 

• • o ••• o •••••••••• o o •• o • o ••• o •••• o ••• o • 

Art. 18 - A protocollzação do pedido 
de autori~ação de pesquisa do DNPM, 
assegurara ao requerente, prioridade pa
ra obtenção da autorização, nos seguin
tes casos: 
I- Se a área pretendida não for obje

to de autorização de pesquisa, concessão 
de lavra, manifesto de mina ou reco
nhecimento geológico: 

II - Se não houver pedido anterior de 
autorização de pesquisa objetlvando a 
mesma área. 

Parágrafo único - Ocorrendo qual
quer dessas circunstâncias, nenhum di
reito terá adquirido o requerente com a 
protocolização do pedido, que será ar
quivado mediante simples despacho do 
Dlretor-Geral do DNPM. 

• o ' o •• o •••• o •••••• ' •••• o • o o ••••••• o ' •• 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça, de Minas e Energia e de 
Economia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 43, de 19'75 

Altera o art. 16 do Cód!igo Civil 
Brasileiro (Lei n.0 3.0'71, de 1.0 de ja
neiro de 1916) que dispõe sobre as 
pessoas jurídicas de direito privado. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - O art. 16 do Código Civil 

Brasileiro (Lei n.0 3. 071, de 1.o de ja
neiro de 1916) passa a. vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 16 - São pessoas jurídicas de 
direi to privado : 
I - As sociedades civis religiosas 
pias, morais, científicas ou literárias' 
as associações de utilidade pública é 
as fundações. 
II - As sociedades mercantis. 
III - AB empresas Individuais que 
explorem qualquer atlvldade zconô
mlca de natureza civil ou mercantil. 

Art. z.o - Esta. Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
Parece-nos haver omissão no Código 

Clvll Brasileiro no tocante à especifica
ção das pessoas jurídicas de direito 
privado, omissão esta geradora de In
terpretações dúbias, do texto legal e 
c~nseqüentes confusões na sua aplica
ça.o . 

Assim é que, ao se interpretar o art. 
16 do referido Código, têm-se como pes
soas jurídicas de direito privado, única e 
exclusivamente, as "sociedades" civis ou 
mercantis. 

Omite-se o Diploma citado quanto às 
empresas ou firmas Individuais. 

Estas podem ser civis ou mercantis. 

Vimos Interpretações opostas, como a 
do eminente jurista, D:esembargador Jú
lio Leal, Vlce-Presldente do Tribunal e 
Corregedor da Just1ç:1 do Distrito Fe
deral e dos Territórios que, pelo Provi
mento n.0 153, de 1.0 de março de 1973, 
enfatiza: 

". . . que a pessoa. jurídica é plural, 
isto é, que é organizada, pelo menos, 
por dois (ou mais) Indivíduos, liga
dos pelo vinculo do mesmo Interes
se; que a firma individual e o in
dividuo comerciante, a. mesma pes
soa natural, em exercício habitual 
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do comércio ... ; que as pessoas ju
rídicas são descritas no· art. 16, Item 
I, do Código Civil", e a da própria 
Consolidação do Imposto sobre a 
Renda, Decreto n.0 58.400, de 10 de 
maio de 1966, que, no capitulo II, 
art. 16, caput, equipara as empresas 
Individuais às pessoas Jurídicas, e 
mais, diz, no § 1.0 deste mesmo ar
tigo: "são empresas individuais (Lei 
n.O 4. 506, art. 41, § 1. 0 ) : a) as fir
mas individuais." 

Como se vê, o nosso ilustre Desembar
gador José Júlio Leal diz que a pessoa 
jurídica é plural, organizada, pelo me
nos, por dois indivíduos, e, apostamente, 
estabelece o Decreto n.0 58.400 que as 
empresas individuais se equiparam às 
pessoas jurídicas e que as firmas Indivi
duais são empresas individuais, de acor
do com a Lei n.0 4.506. 

Isto tudo, por que? Porque o nosso 
Código Civil é omisso, quanto às em
presas individuais, não as enquadrando, 
como pessoas jurídicas de direito pri
vado. 

Resulta dai, que os Cartórios de Re
gistro Civil não têm competência para 
o registro de firmas individuais por con
siderá-las comerciais, e as juntas co
merciais não registram as empresas in
dividuais civis, por não serem mercan
tis. 

Impõe-se, portanto, a solução do Im
passe, o que será alcançado com a apro
vação deste Projeto. 

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1975. 
- Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇJI.O CITADA 

LEI N.0 3.071 
DE 1.0 DE JANEIRO DE 1916 

•• o • ' •••••••••••••• ' o ••• o ••••• o •• o • o •••• 

Art. 16- São pesso.as jurídicas de di
reito privado: 

r - As sociedades civis, religiosas, 
pias, morais, cientificas ou literárias, as 
associações de utilldade pública e as 
fundações. 

II - As sociedades mercantis. 

§ 1.0 - As sociedades mencionadas 
no n.0 r só se poderão constituir por 
escrito, lançado no registro geral Cart. 
20, § 2.0 ), e reger-se-ão pelo disposto a 
seu respeito neste Código, Parte Especial. 

§ 2.0 
- As sociedades mercantis con

tinuarão a reger-se pelo estatuido nas 
leis comerciais. 
••• o •••••••• o ••••• o ••• o ••• ,o o ••••••••• o •• 

LEI N.0 4.506 
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964 

•••• o ••••••••••••••••• o o •• o o •••• o • o ••••• 

Art. 41 - Constituirá lucro operacio
nal o resultado das atividades normais 
da empresa com personalidade jurídica 
de direito privado, seja qual for a sua 
forma ou objeto, e das empresas Indi
viduais. 

§ 1.0 
- São empresas Individuais, pa

ra os efeitos desta Lei: 
a) as firmas individuais; 
b) as pessoas naturais que exploram 

em nome individual qualquer atlvidade 
económica, mediante venda a terceiros 
de bens ou serviços, inclusive: 

1 - a compra e venda habitual de 
Imóveis; 

2 - a construção de prédio, para re
venda, ou a incorporação de prédios em 
condomínio; 

3 - a organização de loteamento de 
terrenos para a venda a prestações, com 
ou sem construções. 

o ' ••••• o o ••• o • o • o o •• o •• o •••••••••• o o •••• 

DECRETO.N.0 58.400 
DE 10 DE MAIO D:E 1966 

O O O O O O O O o o o O O O O o O O O 0 0 O O o O O O O O O O O O I • e I O O O 

Art. 16 - As empresas Individuais pa.
ra os efeitos do imposto de emda, ficam 
equiparadas às pessoas jurídicas (Lei n.0 

4.506, art. 29, § 1.0 , e Decreto n.0 56.720, 
art. 1,0 ). • 

§ 1.0 - São empresas individuais (Lei 
n.0 4.506, art. 41 § l,O): 

a) as firmas individuais; 

b) as pessoas físicas que em nome in
dividual explorem, habitual e profissio
nalmente qualquer atividade económica 
de natureza civil ou comercial, com o 
fim especulativo de lucro, mediante 
venda a terceiros de bens ou serviços, 
inclusive: 
r- a compra e venda de imóveis; 

rr - a construção de prédios para. re
venda ou a incorporação de prédios em 
condomínio; 
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m - a organização de loteamento de 
terrenos para venda a prestações com ou 
sem construções. 
o ' •••• o o o ••••••••••••• o •• o •••••••••• o •• o 

(A Comissão de Constituição e 
Justiça.) · . 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto.) 
- Os Projetes lidos serão publicados e 
remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. !.O-Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.0 141, de 1975 

Sr. Presidente: 
Nos termos regimentais, requeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 133, de 1974. 

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1975. 
- Italívio Coelho. 

REQUERIMENTO 
N.0 142, de 19'75 

Sr. Presidente: · 
Nos termos regimentais, requeiro o 

desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 141, de 1973. 

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1975. 
- Italívio Coelho. 

REQUERIMENTO 
N.0 143, de 19'75 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desar
quivamento do Projeto de Lei do Sena
do n.O 69, de 1972, que revoga a Lei n.0 

5.453, de 14 de julho de 1968, que ins
titui o sistema da sublegenda partidária, 
feita a reconstituição do processo, se 
necessária. 

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1975. 
- Franco Montoro. 

REQUERIMENTO 
N.0 144, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

57, de 1972, que fixa em 6 horas o perio
do de trabalho diário dos operadores em 
eletricidade, e dá outras providências, 
feita a reconstituição do processo, se 
necessária. 

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1975. 
- Franco Montoro. 

REQUERIMENTO 
N.0 145, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.O 
116/74, que "cria o Serviço Nacional de 
Alistamento Eleitoral, e dá outras pro
vidências", feita a reconstituição do 
processo, se necessária. 

Sala das Sessões, em 8 de abril de 1975. 
- José Samey. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os requerimentos lidos, nos termos 
regimentais, serão publicados e inclui
dos oportunamente em Ordem do Dia, 
nos termos do disposto nos arts. 279 e 
102 do Regimento Interno. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 37, de 1975, do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, solicitando 
o .desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 104, de 1973, de sua 
autoria, que altera o Lei n.0 5. 726, 
que dispõe sobre medidas preventi
vas e repressivas ao tráfico e uso de 
substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência física ou 
psíquica. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento; a matéria 

continuará sua tramitação normal. 
Item 2 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 38, de 1975, do Sr. Se
nador Nelson Carneiro, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 136, de 1973, de sua 
autoria, que torna obrigatória publi
cação em bilhetes de apostas da Lo
teria Esportiva Federal, e dá outras 
providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento; a matéria 

continuará sua tramitação normal. 
Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 123, de 1975, de au-
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toria do Sr. Senador José Sarney, 
solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado, do discurso do Senhor 
Ministro Severo Gomes, na II Con
ferência-Geral da UNIDO, em Lima, 
Peru, realizada de 11 a 14 de março 
de 1975. 

Em votação o requerimento. 
OS Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. <Pausa.) 
Está aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a 

transcrição solicitada. 

Discurso do Sr. Ministro Severo Gomes, na 
11 Conferência-Geral da UNIDO, em Lima, 
Peru, realizada de 11 a 14 de março de 
1975, que se publica nos termos do Re
querimento n.0 123/75, de autoria do 
Sr. Senador José Sarney. 

"Senhor Presidente: 
OS DOIS LADOS DA CRISE - Creio 

que estaríamos todos de acordo em di
zer que a II Conferência-Geral da . .._. 
UNIDO abre-se sob o signo da crise. Mas 
a unanimidade cessaria se tentassemos 
caracterizar essa crise. Alguns sublinha
riam as expectativas sombrias de seus 
aspectos conjunturais, e dariam ênfase 
a certos indicadores pessimistas: deficits 
nos balanços de pagamentos, estagnação 
ou retrocesso económico e desemprego 
crescente. outros prefeririam conceitua
ção distinta: o que estaria em crise, fun
damentalmente, seria a própria estrutu
ra económica internacional vigente, que 
legou um quadro de disparidades mun
diais de renda e gerou a polarização do 
mundo em paises desenvolvidos e países 
em desenvolvimento, configurando con
dições passiveis de superação. Nessa 
perspectiva, crise não teria necessaria
mente um sentido negativo, pois a trans
formação das velhas estruturas do po
der económico mundial pode trazer em 
seu bojo a gestação de novos sistemas 
de inter-relacionamento, baseados na 
igualdade de oportunidades económicas 
e na implantação de uma ordem inter
nacional mais equânime que permitisse 
superar, precisamente, a divisão do 
mundo em dois hemisférios: o da pobre
za e o da prosperidade. O Brasil prefere 
associar-se a essa segunda interpreta
ção, e embora não ignorando a gravida
de da conjuntura, vê na crise atual a 
promessa de uma progressiva renovação 
das estruturas, mais que o simples ln-

ventário de desajustes circunstanciais. :t 
nessa ótica que a Delegação Brasileira 
pretende participar dos trabalhos desta 
Conferência. 
Senhor Presidente: 

A DEPEND:alNCIA EXTERNA - A 
Conferência de Lima deveria partir do 
reconhecimento de que os esforços na
cionais de industrialização se inserem 
numa moldura externa que escapa em 
grande parte ao controle do mundo em 
desenvolvimento. Subsiste uma estrutura 
de dependência externa que 1nibe e con
diciona os esforços nacionais de desen
volvimento industrial. Industrializar-se 
significa, num certo sentido, modificar 
esse sistema de dependência, que se ma
nifesta no campo comercial, financeiro 
P. tecnológico. 

A dependência comercial está radica
da numa divisão internacional do tra
balho obsoleto, que condena a maior!~ 
dos países em desenvolvimento seja a 
produção primária, seja à elaboração 
manufatureira de baixa sofisticação tec
nológica. As tentativas do mundo em de
senvolvimento de superar esse sistema 
de dependência são anuladas muitas ve
zes pela imposição de barreiras prote
cionistas pelo mundo desenvolvido, que 
penalizam exatamente aqueles produtos 
que os paises em desenvolvimento têm 
melhores condições competitivas para 
produzir e exportar. A quantificação des
se quadro pode ser obtida a partir de 
um simples exame das estatisticas in
ternacionais. Observa-se, por exemplo, 
com certa perplexidade, que enquanto 
os países em desenvolvimento levaram 
praticamente uma década para ampliar 
em um ponto de percentagem a sua par
ticipação no comércio mundial de manu
faturados - para atingir algo próximo 
de 2,0% do total - os paises industria
lizados vêm alcançando crescente pro
porção no comércio de produtos alimen
tares e matérias primas, que já domi
nam em perto de 70,0%. Com isso, a par
ticipação das regiões não desenvolvidas 
no comércio mundial apresentou notá
vel retrocesso, recuando de 21,0% em 
1964 para apenas 15,0%, aproximada
mente, em 1973. 

A dependência financeira se manifes
ta na ausência de participação dos pai
ses não industrializados no controle das 
principais fontes de financiamento in
ternacional. As condições pouco favorá· 
veis que presidem à transferência de ca
pitais para as regiões em desenvolvimen-
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to atuam, paralelamente, a outros fa
tores, no sentido de gerar um endivida
mento progressivo, que agrava a depen
dência externa. Não se pode, por exem
plo, aceitar como legítima a tendência 
secular ao desequllibrlo dos Itens básicos 
do balanço de pagamentos dos pa1ses 
em desenvolvimento. No caso da Améri
ca Latina, apesar do relativo equilíbrio 
que têm alcançado na conta de merca
dorias, os palses da região registraram, 
no qülnqüênlo 1969-1973, ·Um deficit na 
conta de bens e serviços superior a 17 
bilhões de dólares. Este fato não é senão 
o reverso da medalha de um fenômeno 
simétrico: a tendência, por parte dos 
países Industrializados, de orientarem 
sua politica de balanço de pagamentos 
de forma a obter crescentes superavlts 
na conta de mercadorias e serviços, 0 
que se traduz em deflclts corresponden
tes na grande maioria dos países em de
senvolvimento. 

A legitimidade dessa politica - prin
cipal fonte da situação sistematicamente 
deficitária dos países em desenvolvimen
to - aparentemente não tem sido. con
testada. Ora, sua aceitação Implicaria 
em aceitar, Igualmente, os mecanismo:; 
comerciais restritivos e outros Instru
mentos que aceleram, agravam e tomam 
aguda, a dependência de capitais exter
nos por parte ·dos países em desenvol
vimento. 

Seria errôneo em nosso entender, atri
buir essa tendência à importação maci
ça de capitais unicamente às eXigências 
expontâneas do próprio processo de de
senvolvimento. Grande parte dos recur
sos importados por esses palses destina
se, não a financiar o seu processo de In
dustrialização, mas a cobrir os deflclts 
em suas transações de bens e serviços 
resultantes, em parcela substancial, da: 
Q.Ueles mecanismos e instrumentos res
tritivos. A comprovação de tal raciocínio 
está no fato de que os deflclts são subs
tancialmente mais elevados, em termos 
relativos, nos palses em estágio meno$ 
avançado de desenvolvimento Industrial 
dentro do mundo subdesenvolvido. ' 

Os países Industrializados têm se ln
quietado, ultimamente, com a acumula
ção de deficits em suas transações com 
certos palses em desenvolvimento. Para 
aqueles pa~es trata-se de fato Inédito. 
Para os pa1ses em desenvolvimento tem 
sido este o padrão tradicional. Na ver
dade, o ônus das nações não industriali
zadas vem sendo proporcionalmente 
multo maior que o arcado recentemente 

pelo mundo industrial, dadas as dimen
sões relativas de suas economias. Se fos
semos aplicar, por exemplo, a mesma re
lação deficit/produto que prevaleceu pa· 
ra a maioria dos palses da América La
tina durante o qülnqüênlo 1969/1973, ao 
produto dos países Industrializados, ob
teríamos um hipotético - e Inimaginá
vel - deficit da ordem de 400 bilhões de 
dólares, no mesmo periodo. 

A dependência. tecnológica, enfim, se 
evidencia na circunstância de que a tec
nologia disponível, em geral não adapta
da às condições especiais dos palses em 
desenvolvimento e em grande parte con
trolada por empresas sediadas nos pai
ses Industrializados, é transferidil. em 
condições desfavoráveis, no contexto de 
um mercado altamente ollgopolistlco, 
que limita as opções oferecidas ao usuá
rio do pais em desenvolvimento. 

Esse resultado, de valor puramente 
ilustrativo foi alca;nçado relacionando-se 
o deficit de bens e serviços acumuladus 
no período de 1969-1973 pelos paises da 
América Latina (excluidos os quatro de 
PIB mals elevado) com o produto agre
gado estimado desses países em 1973, oe
tendo-se um coeficiente próximo de 
15,0%. Esse mesmo coeficiente foi em se
guida aplicado ao produto agregado do~ 
palses membros da OCDE do mesmo ano. 
Senhor Presidente: 

DA DEPEND!l:NCIA A INTERDEPEN
Dll:NCIA- Essa avaliação já. contém em 
seu bojo os elementos de uma estratégia 
corretiva. Trata-se, essencialmente, de 
modificar o sistema da dependência ex
tema, em suas três articulações essen
ciais - a comercial, a financeira e a. 
tecnológica - criando condições para 
um efetlvo desenvolvimento industrial. 
Não se trata, obviamente, de promover 
a autarquia. J!: necessário, Isto sim, qua
lificar. o pbnto de vista de alguns pal
ses desenvolvidos, de que o objetlvo fun
damental da cooperação Internacional é 
a promoção de uma Interdependência 
maior entre as nações. Tal objetlvo, váli
do em si mesmo, encerra, no entanto, 
uma certa ambigüidade, pois a palavra 
interdependência não tem um sentido 
unívoco. Com efeito, há. duas formas de 
Interdependência. A primeira, que atual
mente rege, em suas grandes linhas, aa 
relações entre as economias centrais e 
as periféricas, funda-se na instituciona
lização da desigualdade, e é um Instru
mento da dependência. A segunda supõe 
a Igualdade, e marca os caminhos da ln
dependência. 

li ,, 
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O objetlvo da cooperação Internacio
nal seria, assim, facilltar o trânsito da 
primeira para a segunda forma de in
terdependência. o passo decisivo para 
essa transição deve ser dado inicialmen
te pelos próprios paises em desenvolvi
mento. Esta Iniciativa não isenta, entre
tanto, os paises desenvolvidos da res
ponsab111dade de contribulrem efetlva
mente para esse processo, tanto no pla
no bilateral quanto no multilateral. 1!: 
necessário que a colaboração requerida 
se estruture em um sistema Internacio
nal de compromissos, que, de um lado 
assegurem os recursos complementares 
Indispensáveis à lndustrlallzação, e, de 
outro, ellminem ou reduzam os fatores 
contrários ao desenvolvimento que resul
tam da ação ou da omissão dos países 
mais avançados. 

Essa cooperação lmpllca, concomitan
temente, obrigações de fazer e obriga
ções de não fazer: o que poderíamos cha
mar de obrigações positivas e negativas. 

As obrigações positivas significam que 
os paises lndustriallzados devem compro
meter-se a auxiliar os esforços naclo
nais dos paises em desenvolvimento, no 
campo do comércio, através da conces
são efetiva de tratamento diferenciado 
e mais favorável às suas exportações; 
no campo financeiro, através da expan
são e aperfeiçoamento qualitativo dos 
fluxos de recursos destinados ao desen
volvimento industrial; no campo da tec
nologia, através do estabelecimento de 
mecanismos que facilltem a absorção, a 
custos compatíveis com a capacidade dos 
receptores, da tecnologia importada, e 
a produção de tecnologia endógena. 

O comprometimento cooperativo acar
reta, paralelamente, também obrigações 
negativas, ou seja, obrigações de não
Interferência no processo de Industria
lização dos países em desenvolvimento, 
de não imposição de quaisquer barre1ra.s 
restritivas, e, em geral, de não criar obs
táculos de qualquer natureza à plena 
mobilização dos recursos Internos des
ses países. Fundamentalmente, trata-se 
de não Impedir, por ação ou omissão, os 
paises em desenvolvimento de explorar 
Integralmente os seus recursos naturais 
em beneficio de suas populações. 

Nesse cantexto cabe reiterar que o re
conhecimento sem reservas da soberania 
permanente dos países em desenvolvi
menl;o sobre seus recursos, deve cons
t'ltulr um dos fundamentos básicos do 
sistema de coperação Internacional que 

se está propugnando. O Governo do Bra
sil não pode aceitar qualquer limitação 
a esse principio - tal como a institui
ção de sistemas globais de arbitragem 
para uso dos recursos naturais. 

A atual crise económica Internacional 
poderá, paradoxalmente, funcionar como 
agente aglutinador de uma cooperação 
internacional mais dinâmica, fundada 
nesse sistema de compromissos. 

Um compromisso a longo prazo de as
sistência financeira, por exemplo, asso
ciada a uma politica comercial e tecno
lógica mais lúcida, poderia contribuir 
para aumentar a capacidade de impor
tar dos países em desenvolvimento, 
transformando-os em parceiros comer
ciais mais expressivos, capazes de dina
mizar, pela elevação do ritmá de .suas 
importações globais, as indústrias dos 
países desenvolvidos, sobre as quais ora 
palra o espectro da estagnação econô~ 
mica. 

O RISCO DOS PARADOXOS - grande 
risco de uma análise internacional dos 
problemas relativos à industrialização é 
a tentação de recomendar um modelo 
ou paradigma de vigência universal, 
apllcável indistintamente a todos os pai
ses em desenvolvimento. Na verdade não 
existe, nesse domínio, nenhum modelo 
teórico susceptivel de ser transposto, sem 
modificações. Não obstante, tem preva
lecido a tendência de propar o translado 
puro e simples de determinados padrões, 
ge~ados nas áreas industriallzadas, aos 
pa1ses em desenvolvimento. Em virtude 
dessa orientação, metas qualitativas e 
quantitativas de produção nem sempre 
estão sendo atingidas, com desperdício 
de recursos e perdas irrecuperáveis de 
tempo, o que tem contribuído para o 
afloramento de um sentimento de frus
tração e de incapacidade de realização 
que ~coloca em risco a própria 1déia do 
desenvolvimento. 

o processo de acumulação de capital 
dos países desenvolvidos e o nível por 
eles alcançado no que concerne à dis
tribuição da riqueza possibllitam uma 
estrutura económica preponderantemen
te voltada para o consumo, e caracteri
zada pela· instltucionallzação do desper
dicio, com base no principio de "usar e 
inutilizar" e na rápida obsolescência de 
bens paradoxalmente considerados "du
ráveis". A situação dos países em desen
volvimento é bastante distinta, caracte
rizando-se, justamente, pela insuficiên
cia de recursos, mesmo no volume mini-
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mo exig'!do para assegurar às suas po
pulações um padrão de vida pouco su
perior ao nível da modesta subsistência. 
· o paradigma adotado nos países de

senvolvidos, baseado na premissa da enr
gia barata e dos recursos lnexistlnguivels, 
está sendo· questionado nos próprios pai
ses onde se originou, não sendo · racio
nal, portanto, transpô-lo, sem aju.sta.men
ment:Js, aos paises em desenvolvimento, 
de. estrutura econôm'ica Incipiente. O que 
se. deve rejeitar é o vezo de encarar o 
desenvolvimento Industrial dos países pe
riféricos como a simples reprodução dàs 
modelos das sociedades avançadas. Cada 
país em desenvolvimento deve criar seu 
próprio modelo, à luz de suas peculiari
dades sóclo-econômlcas, enfatl·zando; de 
acordo com ·suas prioridades nacionais, 
tanto ·os aspectos quantitativos do de
senvolvimento,. sem os quais as barreiras 
da dependência externa não poderiam 
ser superadas, quanto os aspectos quali
tativos, sem os quais o desenvolvimento 
perderia de vista o destinatário princi
pal - o homem - e se transformaria 
num processo mecânico, movido por um 
dinamismo puramente Instrumental sem 
fins explicltos e sem uma direção cons
ciente. 

Senhor Presidente: OS DOCUMEN
TOS DE ARGEL - A Declaração e 
o Programa de Ação adotados em Argel 
sjustam-se plenamente a essa concepção 
elo desenvolvimento lndu.strlal. Esses do
cumentos evidenciam que o desenvolvi
mento Industrial não pode ser atingido 
sem um amplo entendimento quanto à 
lnadequação que caracteriza o atual ln
terrelaclonamento entre as nações, e In
dicam como solução politica uma estra
tégia coerente, fundamentada em medi
das nacionais, regionais e !ntemac'ionals. 
O objetlvo precipuo a que se visa é o de 
alcançar uma Interdependência efetlva, 
haseada na progressiva remoção dos pro
fundos desníveis sóclo-econômlcos que 
separam os países economicamente 
avancados das nações em desenvolvi
mento. 

Ao nível nacional, os Documentos de 
Argel formulam certo número de reco
mendações aos próprios países em de
~envolvlmento, com cujo teor essencial 
e'tamos. de acordo, e cuja lmplementa
""o deverá, naturalmente, levar em con
ta as características específicas de cada 
país. 

Ao nível de cooperação entre os países 
em desenvolvimento, a Declaração e o 

Programa de Ação .recomendam medi
das de fundamentallrnportãncla. OBra
sil endossa, em geral, essas propostas, 
Inclusive as relativas ao principio da as
sociação entre produtores de bens primá
rios, sobretudo no que se refere ao apoio 
mútuo entre as diversas associações, sem 
o que a estratégia de valorização dos 
seus produtos poderia não ser benéfica 
aos países em desenvolvimento em seu 
conjun~o. Tais mecanlsmOil a'ssoclados 
constituem, sem dúvida, Instrumentos vá
lidos para defesa dos produtores pri
mários, no entendimento de que sua 1m
plantação deve ser examinada casuistl
camente, levando-se em conta as condl
ções de mercado e as características téc
nicas e . econômlcas de cada produto. 

Finalmente, os Documentos de Argel 
recomendam medidas a serem tomadas 
pelos países desenvolvidos, bllate,ral e 
multilateralmente. Com efeito, sem uma 
decisiva ação complementar por parte 
da comunidade Internacional, poderiam 
frustrar-se os esforços empreendidos pe
los paises em desenvolvimento ao nível 
nacional e ao nível da sua cooperação 
mútua, pois as modificações das estru
turas básicas da dependência externa 
escapam, no essencial, à alçada desses 
países. 

Senhor Presidente: REESTRUTURA
ÇAO DA UNIDO - A responsabll1dade 
pelo estabelecimento da Nova Ordem 
Econômlca Internacional, no que con
cerne ao desenvolvimento lndu.strl.al, foi 
atribuída à UNIDO, pela Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas, 
nos termos da Resolução n.0 3.302 
(S-VI). 

A demorada e atenta anáUse da orga
nização e do seu funcionamento, reali
zada ultimamente, principalmente em 
conexão com os preparativos para apre
sente Conferência, demonstrou, sem dú
vida, que a instituição não se acha con
venientemente preparada para desem
penhar com eficiência aquela Importan
te tarefa. Faz-se indispensável, conse
quentemente, tomar medidas para supe
rar as circunstâncias inibidoras. 

A solução, a médio prazo, nos parece 
ser a transformação da UNIDO em agên
cia especializada da Organização das 
Nações Unidas, dotada de plena auto
nomia para atender às múltiplas atri
buições inerentes à responsabilidades 
que lhe foi atr'lbulda. No plano mais 
Imediato seria Indispensável assegurar a 
participação mais expressiva e represen-
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tativa do mundo em desenvolvimento no 
processo decisório da UNIDO, bem assim 
estabelecer mecanismo - como o Fundo 
de Desenvolvimento Industrial - que 
possibUltam à Organização contribuir 
de forma mala ampla e significativa para 
palses não desenvolvidos. 

Senhor Presidente: NOVO CONTRA
TO SOCIAL - Entre a primeira Con
ferência da UNIDO, realizada em VIe
na, e esta Conferência, ocorreram trans
formações qualitativas no jogo mundial 
do poder económico, cujo alcance e 
repercussões .ainda não podemos ava
liar plenamente. Uma . coisa parece 
certa.: em VIena, as condições então 
vigentes não permitiam senão ajusta
mentos marginais, numa estrutura apa
rentemente inalterável, e cuja c.arac
teristlca central era a hegemonia exer
cida pelas superpotências sobre a eco
nomia mundial. Em Lima, estamos 
defrontados com uma situação nova, 
que question.a os antigos parâmetros, 
e autoriza múltiplas especulações. Em 
VIena, não tínhamos outra alterna
tiva senão mudar o que podia ser mu
dado, no interior de um sistema imu
tável; em Lima, temos a possib111dade 
de articular a mudança do próprio sis
tema. Essa faculdade pode ou não ser 
utilizada. Se prevalecerem a imaginação 
e a vontade política, a Conferência de 
Lima será o marco inicial de uma nova 
fase na convivência económica inter
nacional. Se predominarem a passivida
de e o imobilismo, o resultado poderá 
ser uma grave fonte de frustrações para 
o conjunto da comunidade internacio
nal. A experiência tem demonstrado que 
ns tentativas de conservar as estruturas 
vigentes de poder, podem, em certas cir
cunstâncias históricas, ser mal sucedi
das e contrárias aos ln teresses dos pró
prios beneficiários da ordem existente. 

Entre as duas alternativas- a de pro
piciar a emergência do novo e a de con
gelar estruturas em crise - a Delega
ção do Brasil já fez sua escolha. Nossa 
opção é, Inequivocamente, pela implan
tação efetlva, e não apenas retórica, de 
um novo contrato social entre paises de
senvolvidos e em desenvolvimento. Se os 
demais MembrQs desta reunião fizerem 
uma opção análoga, a Conferência de 
Lima terá, sem dúvida, justificado as 
expectat'lvas que os países em desen
volvimento nela depositam. 

Obrigado, Senhor Presidente." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item4 

DiScussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da. Câmara n.o 84, de 
1974 (n.0 767-B/71, na Casa de ori
gem), que atribui a estudantes em 
estado de gestação o regime de exer
cícios domlclllares instituído pelo 
Decreto-Lei n.o 1.044, de 1969, e dá 
outras providências, tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.o 686, 
de 1974, da COmissão 
- de Educação e Cultura. 

Em discussão o Projeto. 
Se nenhum dos Sra. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, encerraret a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
o Projero irá à sanção. 

É o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.o 84, de 1974 

(N.• 767·8172, Da Casa de ortcem) 
Atribui à estudante em estado de 

gestaçã.o o regime de exercícios do
mlcilia.res instituído pelo Decreto
Lei n. o 1.044, de 1969, e dá outras pro
vidências. 

O congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - A partir do oitavo mês de 

gestação e durante três meses a estu
dante em estado de gravidez ficará as
sistida pelo regime de exercícios dom1-
c1llares instltuido pelo Decreto-Lei n.0 

1. 044, de 21 de outubro de 1969. 
Parágrafo único - O Inicio e o fim do 

período em que é permitido o afasta
mento serão determinados por atestado 
médico a ser apresentado à direção da 
escola. · 

Art. 2.0 - Em casos excepcionais, de
vidamente comprovados mediante ates
tadQ · médico, poderá ser aumentado o 
período de repouso, antes e depois de 
parto. 

Parágrafo único - Em qualquer caso, 
é assegurado às estudantes em estado 
de gravidez o direito à prestação dos 
exames finais. 
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Art. s.o - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pllntol 
-Item 5 

Discussão,·em turno único, do Pro
jeto de Resolução n.o 4, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Cons
tituição e Justiça como conclusão de 
seu Parecer n.O 5, de 1975), que I!US
pende, por Inconstitucionalidade, a 
execução dos §§ 2.o e 3.0 do art. 83, 
da Lei n.0 2.085-A, do antigo Estad•'J 
da Guanabara. · 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da pa
lavra, estâ encerrada a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
o Projeto Irã à Comissão de Redação. 

l!l o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o 4, de 1975 

Suspende, por inconstituclonaUda
de, a. execução dos §§ 2.0 e s.o do a.rt. 
83 da Lei n.0 2 085-A, do antigo Es
tado da Guanabara. 

O Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 42, inciso VII, 
da Constituição, resolve: 

Art. t,o ...... Fica suspensa a execução 
dos § § 2.o e 3.o do art. 83 da Lei n.0 ••• 

2.085-A, de 5 de setembro de 1972, d·o 
antigo Estado da Guanabara., declaradoE 
inc·onstitucionals pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

. Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vi· 
gor na data da sua publica.çiLo, revoga
das as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Estâ esgotada a. matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Hã oradores Inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

R.berto Saturnlno. 
O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. 

Presidente e Srs. Senadores, c·ompreen
de-se que o Governo tenha decidido to
mar a Iniciativa dos debates no campo 
econômlco - campo onde, efetlvamen-

te, a. RevoluçiLo pode apresentar êxitos 
inegáveis- e tenha seleclonado um dos 
membros mais inteligentes e mais estu
diosos da sua. Bancada, o ilustre repre
sentante do Cea.râ, Senador Virgilio Tá
vora, para. abrir esses debates. 

Assim, Sr. Presidente, cabe a nós, da 
Oposição, dizer que o MDB, também no 
campo económico, tem criticas sérias a 
fazer e sugestões a apresentar, para re
mediar um estado de coisas com o qual 
não concordamos em absoluto. 

l!l o que pretendo fazer hoje, daqui des
ta tribuna. 

As criticas da Oposição à. politica eco
nômlca dos Governos da Revolução con
centram-se em dois aspectos estreita
mente articulados: a exteriorização ou 
extroversão excessiva. a que foi levada a 
nossa economia, e a. concentração de ri
queza nas mãos de uma minoria. privlle
giada de brasileiros. 

São dois aspectos multo Interligados, 
duas faces do modelo económico da Re
volução que muito diflcllmente poderiam 
existir de forma independente uma ds 
outra - e que, por Isso mesmo, devem 
ser examinadas e discutidas conjunta
mente. Neste ponto, jâ apresentaria 
uma divergência. em relação aos pronun
ciamentos do Senador Virgillo Távora, 
que preferiu Isolar e analisar separada· 
mente o primeiro desses. 

Teria sido dificll enveredar pelo ca-
minho da extroversão se não tivesse ha
vido a concentração de rendas, jâ que a 
demanda de consumo básico, gerada por 
um fortalecimento do poder aquisitivo 
das faixas mais largas da populaçiLo, te
ria forçado a. estrutura produtiva da Na
ção a v·oltar-se para. o seu atendimento 
deixando pouca. margem de recursos e 
fatores a. serem orientados para. o mer
cado externo . 

Teria de outra parte sido quase Impos
sível prosseguir na linha de concentra
ção da. riqueza se não se adotasse tam
bém a outra dlretrlz, a da exterioriza
ção, sob pena de Interromper-se o pro
cesso de crescimento, por dificuldades li
gadas ao subconsumo, ou à. demanda ex· 
tremamente diversificada e sofistlca.dr 
dos grupos de rendas elevadas. 

O Sr. Virgílio Távora - Neste ponto, 
pedimos um aparte a. V. Ex.a, nobre Se
nador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muita honra, Senador Virgillo Távora. 
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O Sr. Virgílio Távora - Para retribuir 
a gentileza dos conceitos, Inicialmente 
teriamos que dizer, com muita justiça, 
que se a ARENA, neste ponto, é sobrepu
Jada em felicidade pelo MDB, ... 

O SR. ROBER'l'O SATURNINO - Não 
apalado. 

O Sr. Virgílio Távora - , . , é porque 
justamente um ex-Diretor de Planeja~ 
menta do BNDE representa nesta Casa 
a sua expressão máxima em ciência 
econômica. Mas, em atenção a um dis
curso que V. Ex.11,- a exemplo do que a 
Maioria fizera anteriormente - de an
temão n·os dá conhecimento, só uma res
posta também à altura desses méritos 
deveria ser dada. Mas, o silêncio seria 
interpretado, eminente Lider, como uma 
aquiescência às teses esposadas pOr v. 
Ex.•. E dentro dessa linha de raciocínio, 
apartes curtos, que apenas digam da 
nossa aquiescência ou divergência e o 
porquê dela, na mais profunda divergên
cia quanto à afirmativa de que teria 
sido quase impossível prosseguir "se não 
se adotasse também a outra diretriz, a 
da extroversão". E por que citamos Isso? 
vamos nos socorrer do papa dos estru
turalistas, justamente de Celso Furtado. 
S. Ex.•, quando em 1967, descrente das 
posslbllldades do Bras!, apresentou seu 
"Plano para o Brasil", entre medidas que 
visavam à redistribuição de rendas, via 
tributária - e já nos referimos a ela -
também propugnava, e multo, pela ex
troversão de nossa economia. Para não 
nos alongarmos neste aparte que damos 
a V. Ex.•, a fim de mostrar que a ex
troversão e concentração de rendas não 
são assim tão xlfópaga.s, permitimo-nos 
ler um trecho de dois minutos, prome
tendo mais apartes a V. Ex.• embora 
bem mais curtos. Que este foi compri
do, reconhecemos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradecemos a V. Ex.• 

O Sr. Virgílio Távora - o que d1z o 
mestre da SOrbonne quando propugna 
por seu modelo? Medidas relacionadas 
com a orientação dos processos produti
vos. V. Ex.• sabe melhor do que nós que 
seria a tributação para o agregado que, 
de bens de capital e mão de obra, fosse 
para os bens Intermediários, exato? 
Medidas ligadas à lnadequação do per
!11 da demanda global - e ai viria o 
Imposto progressivo sobre as altas ren
das. Todas, medidas para fortalecer o 
mercado Interno, perfeito? Pois bem; as 
terceiras medidas de S. Ex.• não textual-

mente: "as politicas visando a corrigir a 
Insuficiência de nossa capacidade de Im
portação pelas exportações" - vai mais 
longe: 

"o que interessa reter é o principio 
geral; não existe nenhuma razão 
prática ou teórica para que um pais 
como o nosso não diversifique as 
suas exportações, o que somente será 
passivei se ele se lançar pelo cami
nho da exportação de manufatura
dos. Se a estrutura interna de pre
ços !~pede essas exportações, será 
necessario criar uma estrutura ex
terna de preços que o taclllte. Tra
tando-se de um pais que sofre um 
verdadeiro estrangulamento por ln
suficiência de capacidade· para Im
portar, onde as importações já se re
duziram a 6 e 7% do Produto Nacio
nal, contra uma média de 20 nos 
países da Europa Ocidental, o· valor 
marginal que · se exporta tem que 
ser multo alto, pois se mede pela ra
ridade do que se importa." 

Desculpe-nos o alongado do aparte. 
Objetlvou apenas bem situar a nossa po
sição: será de expectativa slmpãtica às 
palavras que V. Ex.• val pronunciar, 
mesmo porque nos batemos pelo direito 
de falar, embora, muitas vezes, não con
cordemos com o que é dito. Desculpe o 
aparte. 

O SR. ROBER'l'O SATURNJNO- Obri
gado, Senador Vlrgillo Tãvora. Um apar
te de V. EX. • sempre enriquece qualquer 
discurso nesta Casa. Ainda mais quan. 
do Inclui nele uma. referência a este 
Uustre economista, motivo de justo or
gulho das universidades brasileiras, que 
é Celso Furtado. 

Entretanto, longe de mim tentar qual
quer ,equiparação com o Mestre da. Sor
bonne. como V. Ex." o. caracteriza, mas, 
neste ponto, talvez a ênfase da exposi
ção estivesse no texto completo, ao in
vés de uma citação, que venha a reparar 
uma Idéia que aparentemente a mim pa
rece equivocada. Mas prefiro ficar ... 

O Sr. Virgílio 'l'ávora. - Quando for 
por erro cl.e interpretação, é nosso ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO - De 
manell'a alguma! Prefiro ficar com a mi
nha 1nterp1:1etação, Isto é, se o ~ tem 
uma determinada quantidade de recu.rsos 
e fatores produtivos, e se naturalmente, 
gl'ande mlllSSa desses ·recurw.s e fatores 
sfio ortentados para atender a uma. de
manda :Interna, que cresce fortemente, 
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oom gt~ande intensidade, é evidente que 
o bolo de 1;ecur&OS e fatores destlnadios a 
produzir para mercado externo tem que 
ser muito menor. Quer dizer, não hã 
com.o se c~ompatibll!za.r as duas col&a3. A 
êntase ou é para o mercado externo na
quelas .economias a que v. Ex.11 se l'e!erlu, 
citando Celso Furtado, economias euro
péias onde realmente existem deflciên
cLas de recursos ou exLste escassez de 
população, ai sim: pa1'a se gera.r um pro
duto maior, é preciso lntensifl.c'a.r M' tro
ca~ aumentando-se os riscos de instabi
lidade que decOl'lem dessa. abertura 
proposital. Mas; em economias continen
tais de grande população, não hã por 
que, pois se não hã obrigarortedacle nesta 
extroversão, não hã motivo de se partir 
para ela, desde que esta opção fatal
mente levará a um maior risco de insta
bUidade, decorrente por exemplo de 
crises ·internacionais como a que estã 
ocorrendo no momento. 

De forma que é uma questão de repar
tição de J;eCUl'SOS e fatores que são limi
ta.dlos, que são aqueles de que a N1ação 
cllspõe e que podem se orientar com mais 
ênfase. · 

!l: 'evidente que nós nunca descuraria
mos completamente das exportações 
mesmo porque é impossível chegar à cha
mada. ,alta e~ação. Mas, é uma questão 
de ên~ase, repetimos, e ai, a. nossa critica.. 
Quer dizer, o modelo revolucionãrio deu 
ênfase, ao nosso ver excessiva., ao merca
do externo ·em detrimento, por conse
'gulnte, d!aquel:a. dema.ncta. interna que 
não pôde ser atendida. 

O Sr. Virgílio Távora- V. Ex.8 permite 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNJNO - Com 
muito p1.1a.zer. 

O Sr. Virgílio Távora - Então vamos 
neste ponto entrar num ,acordo. Está fi
xada a posição de V. Ex.11, e ·a posição 
da Maioria. Para nãio Interromper mais o 
discurso de V. Ex.11, neste pDnto diremos 
apen:a.s que responderemos ao mesmo 
opportuno tempore; com licença dos lati
nistas ... 

O SR. ROBERTO SATURNJNO - Mui
to agradeço. 

O Sr. Virgílio Távora - ... dando os 
dados que V. Ex." .aqui nos pede ... 

O SR. ROBERTO SATURNJNO - Per
f·elto, 
.. O Sr. Virgílio Távora - ... para l'efor
l(ar nã.o só nossa opinião mas, no parti-

cu~ar. também do Papa dos Estruturalis
tas. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO -
Perf,eito. 

Mas. Sr. PIIesl.dente, Srs. Senadores, 
vendo-os em conjunto, nós d,o MDB re
jeita.mos, oombatemos·esses dois aspectos, 
J.'\ejeitancLo e combatendo, por conseguin
te, o próprio modelto ·econômloo da Revo
lução, pois que es®as duas faces são da 
própria essência daquele modelo. Rejei
tamos .a extrov-ersão porque ela introduz 
~ eo.eficiente de insegurança., de depen
dencia e de irustab!Udade completamente 
desnece-ssário; a. extroversão excessiva., 
bem .ent,endldo .. E também porque ela 
exige a concentl'ação da rtqueza como 
contrapatt1da.. Rejeitamos a concentra
ção porque ela requeir 'a extroveil."sã.o e 
porque sendo também desnecessã·ria 
para o desenvolvimento económico el:a. 
oontl1arlla. um dos pontos fundamentais 
do conjunto de valores moiiais de nossa 
cultura, da' nossa civ111zação nos dias de 
hoje, que é o conceito de igualdade, de 
eqültdaàoe, de justiça soctal. . 

O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex. a 
outr:o aparte? Veja V. Ex.a que neste 
último ponto, Gov,emo e Oposição não 
dlv,ergem muito. Veja o pronunciamento 
ln va.riãv-el 'a respe1 to eLo Primeiro Magis
trado da Nação. Ref·erimo-nos ao último 
ponto, cá ·em balx·o, não o da extroversão. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO -
Agradeço .a intervenção de V. Ex.a e, 
pros.sdgo Sr. Plresidente, dizendo que o 
grande escândalo desse fln:àl ·de século 
nã.o será mais a l'evolução de casos indi
viduais de enriquecimento ilícito mas a 
denúncia dos privilégios em massa usu
fruítdos por minorias em diferenteá pai
ses; a;sstm como das desigualdades gri
tantes ·e injustificáveis entre as riquezas 
das dif,erentes n:ações. 

Mas, Srs. Sellladores,. vou buscar dis~ 
cuttr um pouco ma.Ls cada uma dessas 
questões, para esclarecver e fundamentar 
melhor •a:s nossas posições. 

A politica económica -da Revolução, 
como disse o ilustre e Il!Obl'e Vice-Líder 
Senad~:~r Virgillo Távora, "rompeu com 
o modelo t.11adicLonal, deslocando a. ênfa
se - e a. palavra. ênfase aqui é muito 
necessária - da estratégia de substitui
ção de importações pal'\a. a promoção de 
exportações". 

"Exportar .era a solução"; abrir a nossa 
eoooomia. O coeficiente de abel'tura 
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(X/PJB da economia brasileira que h1sto
rioamente girava em tomo de 5% ou 6% 
subiu, nos últimos 10 anos, para cerca de 
10% e estima o ilustre Senador Virgilio 
Távora que ·,eJe Venha ·a ·atingir o nivel 
de 15% nos próximos anos. 

O Sr. Milton Cabral - V. Ex.a me dá 
llcen~a para um apwrte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
muito prazer, nobre Sen·ador. 

O Sr. Milton Cabral - Pa.l'abenizo 
V. Ex.a por ocupar a trlbun•a, objet1V18.ndo 
debater politica econômica. Estivemos 
aqui várias semanas, exclusivamente vol
tados para ~blentaS de natureza poli
tica e, acho multo oportuno, também, 
envetl.'eà;armos p~ este caminho. Mias, 
para ac•ompanhar o raciocínio de V. Ex. a, 
eu quer~a apenas observa~r o seguinte: na 
l'eaUd.a.de, não houve estratégia die aban
dono de uma politica de substituição de 
lmpo~ões por uma outra politica 
de exportaçio. O que os diversos Gover
nos da. Revolução têm pl1oced1do é emta
mente a •apllcaçãA:l daiS duas políticas ao 
mesmo tempo. Porque, como V. Ex.a bem 
sabe, o Bl1asil não tinha mercado Interno 
que pudesse absorver uma industr.!Jall
zaçã>o rápida: era muito mal•s fâcll pro
curar se aproveltllll' o mercado do exterior 
do que o mercado interruJ, ainda. a ser 
coilJStruido, e a expoo1lação trazia, como 
vem tl:la.zendo, a possibilidade de obt&
mo.s <3IS indispensáveis dlv~sa.s para Im
portarmos nã,o só certas matérias-primas 
mas também ·as fábricas di!! fábricas, não 
produzidas .ainda no Pais. Seria. Impossí
vel a.ce~erar o desenvolvimento da econo
mia do Pais, sobretudo, no setor secundá
rio, se nálo dispuséssemos de amplos e 
abundantes J.11!Cursos de divisas em moe
das ·fortes •e enquanto Isso, teríamos tem
po de fortaleoer e de criar um merea.do 
Interno. p,ortanto, não acredito, neste 
curto aparte, que houve, propriamente, o 
abandono de uma politica por outra; o 
que se vem tentando é caminhar parale-
1amente. Multo obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - No
bre Senador, 11espeito a oplniã.o de V. Ex. a 
que é um dos mais abalizados membros 
desta ca.sa para comentar um ·discurso 
dessa natureza mas, pernlita-me discor
dar ·e ficar com o Uust11e Vlce-Lider 
Virgillo Távora, porque realmente acho 
que houve uma mudança de .estratégia 
na medida em que a ênfase se deslocou 
de um pólo ~ outro. Evidentemente, ên
llase noo quer dizer exclusividade. Jl:nfase 

é pl1edomlnância é, digamos, sentido pre
cLo:minante de uma politica. 

O Sr. Milton Cabral - Mas os fatos 
e.stão ai a demonsllrar que há. realmente 
um p•ara1elismo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO ...:... Mas 
.C·8 fatos pao.'l1ecem que demonst11am mais 
a noosa. tese, a tese do Sr. Senadoil" Vlil"
giLio Távora. 

O Sr. 1\Iillion Cabral - E não houve 
discordância tão pouco ... 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Li
der, não vai querer nos parodiar em 
fazer o que d1as atrás, com V. Ex.• e o 
Ilustre •representante de Minas Gel'la!s, 
11eal!zamos, isto é, não há a menor dis
cordância entre o que estâ aqui dito e o 
que o eminente representante da Parai
ba •afirmou. ll:nfase não quer dizer aban
dono, ao contrário ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Jl: 
que V. Ex.a se referiu a uma mudança de 
estl1atégl·a. · 

O Sr. Virgílio Távora - . . . se pomos 
ênfase nas expo.rtações nãA:l quer dizer 
que va.mo·s acabar com substitulçálo de 
Importações, nem vice-versa. 

.. O SR. ROBERTO SATURNINO - Per
f•e!to. 

Continuando, Sr. Presidente, diante 
dessa inequivoca extroversão a que se 
chegou pela via do modelo adotado, per
gunta-se: 

Por que essa abertura triplicada de 5% 
para 15%, como prevê o Senador V1rgillo 
Távora? Por que exportar era a solução? 

Seria o Brasil um Pais com base ter
ritorial pequena ou população escassa, 
um desses paises como o Japão, como a 
Holanda ou c!lmo o Canadá que, por es
cassez de um desses fatores, precisa ter 
uma economia essencialmente aberta? 
Nálo. Ao contrário, o Brasil só pode se 
alinhar entre as economias· continentais 
d.e grande população que, como os EE.UU. 
a URSS e a China, têm co.eflclentes de 
abertura multo baixos, exatamente por
que não precisam se submeter aos riscos 
de uma exteriorização maior - riscos de 
dependência e de lnstabllldade a que me 
referi. 

Não sendo essa a razão, poderia ha
ver outra. Poderia haver, por exemplo, 
grandes vantagens comparativas em au
mentar a exportação de mercadorias que 
seriamos capazes de produzir a custos 
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relativamente baixos mais para Impor
tar, com o produto dessa venda vanta
josa, outras cuja produção seria mais dl
fic!l ou custosa de se obter Internamen
te. Mas com certeza também não foi es
se o caso, já que, para elevar as nossas 
exportações ao ponto em que foram ele
vadas, as exportações de manufatura
dos, teve o Governo que dar uma soma 
tão grande de Incentivos -·Isenção de 
IPI, Isenção de ICM,. crédito de IPI, fi
nanciamento a juros subsidiados ··e ou
tros _:.. Imposto de renda, também, que 
muitos economistas nossos sustentam 
que estamos vendendo a preços Inferio
res aos custos Internos de produção, sub
sidiando portanto o consumo de outras 
nações <enquanto o nosso consumo ln
terno básico não pode ser subsidiado, por 
razões que até hoje, Ignoramos; não po
de nem mesmo ser aliviado do ICM) . E a 
politica de forçar exportações não se li
mitou aos manufaturados. Agora vêm à 
tona outras manobras, como a das ope
rações especiais, secretas, de venda de 
café, cujos efeitos ruinosos estamos sen
tindo hoje. 

Então, decididamente, Sr. Presidente, 
não se tratava de explorar vantagens 
comparativas. ·' 

Por que então "exportar era a solu
ção?" 

O Sr. VIrgílio Távora- V. Ex.a dá li
cença para outro aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
multo prazer e multa honra. 

O Sr. VIrgílio Távora- Eminente Li
de.r, novamente aqui não pode haver 
sllêncto da parte da Maioria, na. attrma
tlva de V. Ex.8 : Isto é, antes de 1963, 
esgotada a capacidade <Le substituição 
de Importações, ficamos com •a:s Importa
ções a niVIels que até 1967, balanceando
se com as exJ)Ool'tações, não chegavam a 
um •e meto bilhão de dól!lil1es. Como esta
va terminado o p11ocesso, de substituição 
de Importações, ou as suas 11aizes ·ma.ls 
produtlv•as, ag1o.ra, teria de se dertV'ar, 
apenas, para o processo de substituição 
<te Importações, ai já de bens de capital 
- conco11da V. Ex. a ... teve-se, realmen
te, que seguir numa d!retrlz que era 
exportar, inclusive, pa.ra pagrur endivida
mentos estes, sim, feitos atabalhoada
ment.e de maneira que, multas vezes, nos 
deixaram à beira da moratória Interna
cional. Então, por que se precisava expor
tar? Pava dar desenvolvimento ao Pais, 
pal.'a, lncluslv·e, modificar esta balança 

nossa .de pagamento, esse perfil de divi
das q~:e apresentaVIa cavacteristlca:s alar
mantes, logo após •a Revolução, fruto de 
uma mentalidade, que, até aquele mo
mento, se dirigia, únloa e exclusivamente 
pllil'a solução do probLema à base de 
suhstltulção de Importações. MM, des
culpe termos Interrompido o discurso de 
V. Ex.a, obj•eto que será, então, cm res
posta que da11emos. Mas, não podiamos 
ouvir calado esta parte. Apenas, atlirma.
ríamos que est!IJS v·endas ruinosas de café 
que V. Ex.a está citando, sobre a8 quais 
pJ-cter-se-~a multo discutir noutm ooa
slã.o, seria como uma conduta de com
bate dentro da estratégia geral e, se 
alguma coisa, certa ou errada, foi feita 
este Governo V•erlfleará os responsáveis, 
não tenha •a menor dúvida. Mas, um 
pequeno 11ato não faz ~ um conjunto 
que é grandioso. 

SR. ROBERTO SATURNINO - Os 
apartes de V. Ex.a Senador, sempre tra
zem luz e enriquecem qualquer dl.scwrso, 
como já havia dito. 'I1anto assim, que vou 
recot11er às palavras de V. Ex.a num dos 
seus magníficos dl:scursos pronunciados 
n,esta Casa pa.t'a responder a p•ergunta: 
p:::;rque entã.o "exportar era a solução"?, 
o llustve Senador Virgílio Távora nos dá 
a resposta, no seu primeiro discurso: "A 
mudan9a de dimensão da nossa econo
mia exlg~a a Implantação de grandes 
projetos, para cuja vl:ab11!zação o nosso 
mercado Interno não era suficiente; era 
p11eclso buscar uma complementação de 
mercado fOl'a do Pais." 

lll uma respo.sta correta, não há a me
ni:J,r dúvida, desde que Usso é !:mpolrtan
te) o modelo fosse o de não abrir o mer
cado interno à participação das faixas 
m~ densas da nossa população. Porque 
d.entro die outro modelo mais redlstrlbu
tlvlsta - mais emedebista, digamos 
•assim -não necessltaríailllOs de nenhu
ma compLementação de mercado para 
viabilizar !l'l'andes projetos de indústrias 
allmen tall'es, Indústrias têxteis, lndús
trlals de caloados, ou mesmo de produção 
d:e um ou dois tipos de automóveis de 
baiXIO p11eço. 

O Sr. VIrgílio Távora - Mais uma vez 
V. Ex.a contvadlz f11ontalmente Celso 
Furtacto que foi - digamos assim - o 
chefe dos estruturalistas da CEPAL. 

O Sr. Milton Cabral - Permite V. Ex.a 
um apazte? (Assentimento do orador.) 
Não tenho nenhum prazer de estar lnter
rompencLo ... 
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O SR. ROBERTO SATURNINO - O 
prazer é meu em ser lntenrompldo por 
V. Ex.11 

O Sr. Milton Cabral - . . . mas é pre
ciso encaixar o .aparte no momento e~a.
to. Então, V. Ex.a está concordando com 
o meu apllll'te .anterior. Se concoo-dãsse
mo.s, agora, com o 11aciocinio de V. Ex.11, 
seria admitir que o Brasil já tivesse um 
marcado interno constitui®, pronto, coa
paz de absorv& a. produção que V. Ex." 
Imagina. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Esta 
é a nossa. opinião. É preciso dizer isto. 

O Sr. Milton Cabral - Muito :tlespeltá
vel, e V. Ex.a cita economistas. V. Ex.~ 
sabe que se hã uma classe desunida em 
opiniões é a dos economistas, para. come
ço de debate. 

O SR. ROBERTO SATUBNINO - Os 
politicos também. 

O Sr. Milton Cabral - Como também 
nós. Mas o fato é o seguinte: a politica 
de exportação que V. Ex.11 estã conde·· 
nando, exporta vãrtos lnsumos. Expor
tamos, por exemplo, mão-de-obra - co
mo V. Ex.• sabe multo bem. v. Ex.• tem 
que admitir, para inicio e fundamento 
desta discussão, temos que partir da es
cassez de capital que existe no Brasil. O 
Brasil é um pais, como V. Ex.• bem 
adiantou, de população multo grande; 
temos hoje mais de cem milhões de ha
bitantes. Mas, se temos esta força, por 
outro lado, carecemos de capital, de re
cursos financeiros para os grandes em
preendimentos que o desenvolvimento 
exige, e que terao que ser buscado ln
ternamente na mob111zação da poupan
ça Interna, como também, na mob111za
ção da poupança externa. A moblllzação 
da poupança ·externa só pode ser feita 
de dois modos como V. Ex.11 sabe, bom 
economista que é: através dos investi
mentos permanentes, diretos, ou através 
de ganharmos dinheiro vendendo para 
o exterlor. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mul
to obrigado. Agradeço o aparte, que de 
certa forma reforça. nosso ponto-de-vis
ta. Na medida em que temos carência 
de tator capital - é uma verdade -
deviamos orientar a nossa produção pa
ra aqueles setores que justamente são 
menos exigentes em termos de capital; 
quer dizer, onde a relação capital-pro
duto é menor. E são por coincidência 
precisamente aqueles setores cuja de
manda, digamos, é de base, que pode ser 

criada como um simples processo de re
distribuição de renda; são as tradicio
nais Indústrias brasllelras: a indústria 
têxtil, a indústria aUmentar, a indús
tria de calçado. 

Dizer-se que não havia. mercado in
terno, a nosso ver, é um erro. Havia e 
hã grande mercado interno em poten
cial, que se concretiza na medida em que 
a rlqueza nacional se dlstrlbul por estas 
faixas mais largas da população, e ai 
sim, criando, gerando uma. demanda 
enorme nesses setores de lndústrlas mais 
tradicionais, demanda esta que pode ser 
atendida com esforço de capitalização 
multo menor do que o atendimento da 
demanda de bens sofisticados por parte 
das classes de renda mais altas. · 

O Sr. Milton Cabral - Uma. pergunta: 
hã vinte ou dez anos, onde estava essa 
grande rlqueza nacional? Ela existia em 
estado potencial. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Não I 
Permita-me discordar, nobre Senador. 
Hã dez anos jã existia produto suficiente 
para, uma vez melhor dlstribuido, gerar 
demanda bastante para o desenvolvi
mento dessas lndústrlas. 

Este é o nosso ponto-de-vista, a tese 
pela qual nós nos debatemos hã multo 
tempo, desde aquela época. 

O Sr. MUton Cabral - Ainda não 
existia indústria. A indústria está sur
gindo de uns anos para cã, nobre Se
nador. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - No
bre Senador, permita-me discordar. A 
indústria nacional surgiu desde o Inicio 
do século, acentuou-se na década. dos 
trinta e depois, em quarenta e cinco, 
ainda mais. Concordo com V. Ex.11 em 
que a lndústrla. mais sofisticada desen
volveu-se fortemente nos últimos tem
pos, o que não quer dizer que não se po
deria ter desenvolvido tão fortemente, 
com indlces de crescimento tão grandes, 
outro tipo de indústria menos sofistica
da e menos exigente de fator capital 

O Sr. Milton Cabral - Permita inter
romper, mas v. Ex.11 sabe multo bem 
que a prlmelra grande indústria siderúr
gica surgiu neste Pais depois da Segun
da Guerra - duzentas e clnqüenta m1l 
toneladas. Quando falamos na grande 
Indústria não nos referimos nem à in
dústria açucareira, nem à lndústrla têx
til, que eram os grandes setores que o 
Brasil podia realmente apresentar. 
Quando falamos em indústria, refertmo-
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nos ·à Indústria pesada, à Indústria ele
trônlca, à petroquímica, à Indústria de 
máquinas, à produção de ferramentas e 
de fertilizantes. Isto é a grande indús-

. tria. O Brasil tinha como característica 
fundamental exatamente ser um Pais 
eminentemente agrícola. A Indústria si
derúrgica, ainda hoje está-se compondo 
neste Pais, V. Ex.• sabe. Durante muitos 
anos vivemos apenas com Volta Redon
da, fruto, exatamente, de um preço pela 
nossa entrada na Segunda Grande 
Guerra. 

· O SR. ROBERTO SATURNINO - No
bre Senador, eu não concordaria com 
V. Ex.• nesse ponto, mas vou-me per
mitir não mais discutir este assunto, 
para não desviar a rota do meu dis
curso. 

Insisto em dizer que a Industrialização 
teve ·grandes períodos de Impulso du
rante a década de trinta e depois de 
quarenta e cinco. Não só com Volta Re
donda; USIMINAS e COSIPA foram Ini
ciadas na década de clnqüenta. Por con
seguinte, o desenvolvimento Industrial 
brasileiro não é obra de após 1964. v. Ex.• 
há de concordar, Insisto em dizer, que 
esse processo tem raizes históricas mul
to anteriores. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNIN'O - Com 
multo prazer, nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco - Concordamos 
em que as grandes Indústrias tomaram 
impulso 10 ou 15 anos atrás, mas quero 
lembrar que logo após a II Grande 

. Guerra Mundial, o Brasil era favorecido 
na sua balança de pagamentos com um 
bilhão e quatrocentos milhões de dóla
res. Era o saldo favorável .ao Brasil. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sal
do acumulado. 
· O· Sr. Itamar Franco - Exatamente, 

Ex.• 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. 
Presidente, quanto à desnecessldade de 
uma complementação de mercad-o Inter
no para viabilizar certos . tipos de se to
res Industriais, ai está a nossa divergên
cia fundamental. Mas o eminente Se
nador Vlrgillo Távora reforça os argu
mentos d-o Governo e aduz: sobreveio, 
Inesperadamente, à nossa revelia, o au
mento .dos preços do petróleo e, se nã-o 
tivéssemos estimulado as nossas expor
tações, agora estaríamos em graves apu-

ros, não tendo como pagar nossas Impor
tações. Assim, até por mero acaso -
crise, elevação dos pre~os do petróleo 
inesperada - se poderia demonstrar a 
justeza da politica do Governo. 

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

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
prazer. 

O Sr. Virgílio Távora - Eminente Li
der, vamos aqui, lidar só com números; 
e não mais ficar no terreno opinativo. 
A situação do Brasil, atualmente, é uma. 
Se não tem ele feito as exportações co
mo fez, se nesta politica extrovertida não 
tem realizado um endividamento contro
lado como procuramos mostrar da vez 
anterior, ele não teria solvabllldade, e 
estaria em situação parecida com a da 
:tndla. V. Ex.• diz: "foi acaso". Estamos 
mostrando fatos. Até 1967, o patamar de 
nossas Importações e exportações - um 
bilhão e melo de dólares ,o máximo. 
concorda? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Um 
por outro. 

O Sr. Virgílio Távora - Só em petró
leo estávamos pagando no ano passado 
1,84 vezes este montante. Máquinas e 
equipamentos, duas vezes. Não precisa
mos de enumeração maior. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - V. 
Ex.• pode me dizer se há ferro e aço? 

O Sr. Virgíllo Távora - Se V. Ex.• de
seja, ferro e aço- uma vez. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Não 
ferrosos ... 

O Sr. Virgílio Távora - Não ferrosos 
- 0,30. E tudo Isto, o que é? É o que Im
portamos para vir ao pais poupança ex
tema que se junta à Interna para o nos
so desenvolvimento. V. Ex.• pode não 
concordar com o modelo de desenvolvi
mento, mas achar que realmente ... 

O SR. ROBERTO SATURNINO - O 
que eu não concordo é, exatamente, -com 
o modelo. · ,· 

• • _· r 
O Sr. Virgílio Tavora - ... nao 'hou

ve esses frutos e essas c·onssqüênclas pa
ra o Pais, com toda a Inteligência de V. 
Ex.•, que é tão grande- e nisso daí não 
estamos lhe fazendo favor, porque toda 
a Casa sabe disso - é multo dlficll de
monstrar que tal não houve. V. Ex.• po
de não concordar com o modelo, mas 
essa extroversão trouxe essa garantia 



I 

fi 

I 
11 

I 

I 
I 

i 
i 
' !l 
11 

ii 
il 
i 
I 

I 

'j 

.I 

.I 

-321-

que hoje o Pala vive na relativa tranqüi
lldade, e que estaria em situação tipo 
índia, vamos repetir, se não houvesse a 
ação governamental. Contra fatos não 
há argumentos. Desculpe-nos a intro
missão porque V. Ex.a citou justamente 
afirmativa nossa. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO- Não' 
A Intromissão justamente. pertinente ~ 
esclarecedora, nobre Senador. 

continuando o meu discurso onde vem 
exatamente um periodo que responde à 
formulação de V. Ex.a, eu diria: De acor
do, - volto a repetir - dentro do mode
lo adotado pela Revolução estariamos, 
sim, em grandes dificuldades hoje. Por
que se as diretrizes tivessem sido outras 
- mais distributivistas, mais mercado 
Interno, mais emedebista- volto a repe
tir- seguramente não estariamos hoje 
importando tanto aço, tanto equipa
mento, não estar!amos fazendo tantas 
remessas por conta de lucros, royaltles 
e assistência técnica, não estariamos 
gastando tanto em viagens de turismo 
ao exterior e, mais, não estarfamos com 
certeza consumindo tanta gasollna e 
importando tanto petróleo para satisfa
zer o herói do nosso desenvolvimento re
cente - o proprietário de automóvel. 

o quadro . não seria pois tão grave 
quanto pode parecer. E mais grave me 
parece a perspectiva de médio pr.a,zo a 
partir de agora, obrigados que estamos, 
dentro do modelo adotado, a continuar 
elevando fortemente as nossas exporta
ções (taxas da ordem de 20% ao ano) 
numa conjuntura mundial de recessão. 

Mais g11ave - acrescento - me pa.re
ce a situação de um g11a.nde oonjunoo de 
indústrllas que se· impLantou exatamente 
para atender ao modelo de extroversão 
e as qua!IS agora se encontram ·em gran
des dificuldades. 

Ainda, ontem, neste plenálr!o, com o 
. apoio, se não me engano, de V. Ex.a a 
um :aparte do mbre Senador Mauro Be
nevides, se comenta'V'a .sobre •a situação 
diflc!l em que muitas indústtlas do Cea
rá se encontram, implantad& que foram 
pa.ra o me•rc•o.do •externo. E não só no 
Ceará, e não só no N011deste, mas em 
todo •O Pais, haja vista a notlclla hoje 
publ!Clada pela imprensa, do crescimento 
·aoentuado de protestos de titules, •e fa
lênci-as e concordataJS .em várias .empre- . 
sa.s. ACl'ledLto que •a causa fundam.ental, 
·em muitos casos, talvez na sua ma!olt'!a, 
sej.a esta: impLantação de indústrias vol-

ta.das exclusivamente p·a.ra o mercado in
terno ·e que, ago11a, estão enf11entando si
tuação graviasima. 

O Sr. Virgílio Távora. - Eminente Li
der, só uma achega a.o seu discurso que 
justamente, na r.etificaçã.o feita, .talvez 
pos.s~a esclarecer um pouoo a V. Ex.a: as 
indústrias do Ceará que estão em situa
ção_ dlifi~!l, tod!l-S voltadas p!Wa a expor
taçao, sao l.ndustr!as nwnta.das há mui
tissimo tempo. Uma ou outra ~pós a Re
volução de 1964. E estão em situação di
fícil não pelo modelo brasileiro, mas po.r
que são indústrias meramente de bene
ficiamento leve de produtos primárlos. 
Quando nós exportamos a lagosta, ape
nas 1a frigor!fieamos; quando exportamos 
o algo-dão, apenas o prensamos; quando 
expOil'tamos a castanha de caju; ·apenas 
a separamos do pedunculo e ~ despol
pa.mos. Realmente, o aparte do Senador 
Mauro Benev1des ao dl.scurso que ontem 
fiazía-mos sobl'e apreciação .da sLtuação 
·do ni)SS() Estado, nada tem a ve.r com 
essa extrov,ersão. Essas .Indústrias do 
Ceará são indústrias de há muito, mui
to mesmo, eminente Senador, exportla
doras, antes mesmo da Revolução de 
1964. Apenas uma pequena retificação, 
que não invalida o seu raclioclnio, e au
menta a.s 11azões .dJe ficarmos com o nos
SoO. 

O SR. ROBERTO SATURNJNO -
Afill'a.deço o esclrurecimento e, neste pon..: 
to, absolutamente não .vou discutir com 
os conhecimentos que V. Ex.a possui. 

O Sr. Franco Montoro - PermJ.te V. 
Ex.a um apa1.1te? 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Com .muito p11azer. 

O Sr. Franco Montoro - Queria fazer 
duaS observações . ao. brilhante disCurso 
que V. Ex.a vem proferindo, ctocumen~ 
tado, obj et!vo · ·e que honra o Oongr'e&SO 
Naci·onal e o SenacLo da República; · · 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Obrigado, Ex.a 

o Sr. Virgílio Távora - Apoiado. 
O Sr. Franco Montoro- A prinre!ra. é 

a seguinte: o próprio Gov·emo a.tua.l re
conhece o e11110 denunciado por V. Ex.a O 
apoJio excessivo à indústria automobills
tiea, as facilldades de crédito que foram 
ofe11ecidos muito acima -do que sema nor
mal e que aoabruram por dJetel"'I1:1na.r uma 
modificação substancial e protestos dos 
inte~l1es.sa.àos. É o reconhecimento, da tese 
d·e V. Ex.a E se o Gov.emo modificou é 
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porque considerou errado o que se fez no 
pa:ssad.o. A tes.e de V. Ex.a é a tese que 
está. sendo defendida anualmente pelo 
Governo, mas é a denúncia do el'll'O que 
se cometeu· no passado. Além dl&so, se o 
e1U'IO data cte mui·to tempo, como no caso 
do r eará., de indústr1aa que se llmátam 
a quase exportar a matérla~prlma, com 
pequena introdução da. mão-de-obra bm.-a
s11e1ra, da tecnologta brasileira;" a culpa 
nãlo cabe apenas a.o passado, cabe aos 
Govemos mais r.ecentes que não dieram 
apo.Lo suficientemente inten:slvo para di
!llamizar esse setor, e f,azer ·aquilo que 
V. Ex.a pregou no inicl.o do seu discurso 
- introduzir uma industrialização adap
tada à ·nossa. realidade. Seria a forma de 
distribu~r o desenvolvimento br.a.sllelro e 
o desenvolvimento económico pol' setores 
da nossa economia, d1Btr1buidos a ·todo o 
território na.cl.onal e não apenas o apoio 
a um determmrado tipo de indústria que 
absorvia, como V. Ex.a conhece e impli
citamente inclui no seu dlscum>, a se
tores pr!Oirltálrlo.s nem sempre significa
tivos da econom~a brasiledra efetiva. Eu 
me congr.a.tulo com V. Ex.a e lembro 
esse~ fatos, apenas, para. l"eforç:ar a bo
lhante argumentação cte V. Ex.a 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço o aparte die V. Ex.a Nós, do 
MDB, esta é uma verdade, tem•os aqui 
aplaudido e louvado muitas dias mudan
ças de or.ien1lação do Governo dentro do 
processo· a que o nobre Lid& P·etrónio 
Portella chama continuidiade revoluclo
ná.rta, e que eu acharia, talvez, mais pró
pno ch:ama.r descontlnuidacte. E em todo 
ca,so, essa mudaalça flagrante de orienta
ção no campo económico e soe!al nós 
temos raqui louvado e aplaudido muito, 
e é •exatamente o que V. Ex.a diz: o Go
verno hoje .reconbece muitos dos erros 
cometidos no passado, que nós e-stamos 
a.ponta.ndo aqui, com o fito úndco de 
construir um quadlro que justifique as 
nossas posições. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite um apa.rte? (Assentimento do 
orador.) - O nrobre Líder Fr.a.rj.co Mon
toro cometeu, e vez por outm.-a S. Ex.a o 
faz, um erro no manuseio da lógica. 
Qua.ndo se muda, não se quer dizer que 
se vá. destruir, que se vá. negwr; muda-se 
pa.ra aperteiçoa.r. Se há. uma dinâmica 
administrativa e ao longo doela os f,a.tos, 
em 11azã.o da. própria dinâmica, mudam, 
ev1d,entemente que a nova politica há.-de 
adaptar-se à realidade criada. Razão. peLa 
qual não há. descontinuLdade e nem há 
retificação; há. aperfeiçoamento, há uma 

dinâml.ca que visa sobretudo a se adap
t!lil' àiS circunstãncl:ais que o próprio Go
V'8l'Il.O cria e gar.a, através da. sua. ação. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.• per
mite um aparte, já. que fui expressa
mente mencionado? Penso que o nobre 
Líder Petrônio Portela me interpretou 
mal, talvez por dificuldade de comuni
cação de minha parte. Eu não critiquei 
o Governo por fazer modificações; eu o 
louvo. Mas, modificação há.. Quando se 
modifica, quando se introduzem outros 
critérios por considerar que o critério 
anterior não corresponde aquilo que re
presenta a nossa necessidade, houve mu
dança. Não há. nenhuma falta de lógica; 
eu não considero ilógico o Governo. Pelo 
contrário, eu o considero um bom cum
pridor do seu dever reconhecendo a cri
tica feita por nós anteriormente; foi 
reconhecida pelo Governo e traduzida 
em atos objetivos, que merecem o nosso 
aplauso. Mas não se pretenda levar a. 
defesa do Governo além daquilo que o 
próprio Governo pretende. Houve real
mente erro, é inegável que a ajuda con
cedida. à indústria automobilistlca foi 
excessiva, e quem diz isso não sou eu, 
Líder da Oposição. Quem o diz são os 
Ministros do Governo que foram a São 
Paulo, por exemplo, em reunião com a 
indústria e reconheceram: - "Os Se
nhores não esperem por Igual proteção 
porque ela estava sendo excessiva". A 
dependência. nossa em relação ao petró
leo, por exemplo, que se agravou pela 
elevação das condições internacionais, 
decorreu de orientação que havia sido 
denunciada pelo MDB, aqui à excessiva 
proteção. 

O Sr. VirgíUo Távora - V. Ex.a tem 
toda a razão. 

O Sr. Franco Montoro - Há. setores 
que não correspondiam às nossas neces
sidades; correspondiam, talvez, a pres
sões, correspondiam a uma imagem . de 
desenvolvimento em relação a outros 
paises, mas não correspondiam ao nosso 
desenvolvimento. Esta é a tese funda
mental que vem sendo exposta brilhan
temente pelo Senador Saturnino Braga. 
Nós estamos apenas destacando os as
pectos politicos e apontando alguns ta
tos, para que não se veja uma concordân
cia total. Há. divergências; houve erros, 
e é preciso não incidir nos mesmos erros. 
o Governo ·está. mudando essa orienta
ção; vamos aplaudi-lo. Uma forma de 
não apoiar o Governo é dizer que não 
houve erro no passado, porque isto vai 
facllltar a reincidência naqueles erros 
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que foram graves, e que não podem se 
repetir. 

O Sr. Petrônlo PorteUa - Permita-me 
V. Ex.•? Tenho a impressão de que V. 
Ex.• não entendeu o que eu achei por 
tem dizer em relação ao aparte do ilus
tre Lider. Deixei bem claro que houve 
mudança, é verdade, mas não houve re
tificação. Há. uma dinâmica. Evidente
mente que aquilo que era. válido em 
termos de cinco anos, já agora não o é. 
De maneira que deixo bem claro que há. 
inovações que se fazem, como há aper
feiçoamentos que se verificam. Isto não 
quer dizer que tem havido erro grave, 
gravíssimo. Isso ficou simplesmente em 
termos mais ou menos vagos atra
vés da palavra do eminente LÍder do 
MDB. Tenho a impressão de que ficou 
bem claro, que eu não disse, em nenhum 
momento, que S. Ex.• estava a criticar 
a orientação atual e em defesa de ori
entações passadas. Deixei bem claro, 
sim, que, em verdade, diariamente es
tamos mudando porque a própria dinâ
mica da administração. e da sociedade 
determina mudanças, às vezes até ra
dicais. 

O Sr. Franco Montoro - V. Ex.• per
mite um novo aparte, nobre Senador 
Roberto Saturnlno? (Assentimento do 
orador.) Apenas pela oportunidade, em 
duas palavras ficará. bem clara a nossa 
divergência. 

O Sr. Petrônlo Portella. - Tenho a im
pressão de que não há divergência.. 

O Sr. Franco Montoro - Talvez, 
não haja, mas há uma diferença que 
faço questão fique bem claro. Não se 
trata apenas de situação nova, que 
exige novos processos. É preciso ter a 
sinceridade, o espirita de verdade para 
reconhecer que não apenas a situação 
hoje é diferente, mas reconhecer que a 
proteção dada no passado foi excessiva. 
É preciso ter, digamos assim, a modéstia 
de reconhecer que houve o erro; Não se 
trata apenas de uma adaptação a. novas 
c·:>ndições. Dou exemplo concreto: a pro
teção dada. à compra e venda de auto
móveis, por exemplo. A proteção dada 
naquela ocasião . foi excessiva. Não se 
trata de não manter Isto, hoje, porque 
realmente não seria passivei, mas trata
se de reconhecer que, no passado, aque
la proteção foi além do que era razoável. 
lll, portanto, o reconhecimento de um er
ro que precisava ser corrigido, e a cor
reção está-se dando, com aplausos a.o 
Governo. 

O Sr. Petrônio Portella. - Finalmente 
chegamos a um acordo, porque S. Ex.• 
fala em coisa excessiva e em coisa ra
zoável. Estamos num mundo do subjeti- . 
vo: S. Ex.• está sentado em sua cadeira 
e eu estou sentado na minha. Nesse 
mundo de subjetlvismo, evidentemente, 
nós não poderíamos chegar a qualquer 
conclusão. 

O Sr. Vlrrillo Távora - Permite V. 
Ex.•? 

O SR. ROBERTO SA'rURNINO - No
bre Senador, eu pediria apenas brevi
dade. 

O Sr. Vlrrillo Távora - Permita. Va
mos ser breve; mas V. Ex.~ nos citou. 
Dissemos desde o inicio que havia uma 
estratégia de desenvolvimento. Essa es
tratégia, como todo o plano, atuallza-se, 
modifica-se com o tempo naqueles pro
cedimentos - desculpe a giria militar 
- da condução do combate. Mas o que 
houve foi mudança de situação, mudan
ças conjunturais, às quais essa. estraté
gia se adaptou, e se não se adaptasse 
seria. uma estratégia criminosa, porque 
seria uma estratégia feita para a satis
fação de vaidades. Se naquele momento 
se dava uma ênfase maior a setor a, b 
ou c, ênfase que podemos discutir se era 
mais feliz, estava tudo coerente com a 
estratégia que, naquele momento, se pre
conizava. As circunstâncias mudaram: 
veio a crise de 1973, e a Inflação mun;. 
dia.l. Então realmente houve adaptação 
da estratégia às novas condições. Não 
estamos aqui dizendo que a estratégia 
era perfeita, que não tinha seus senões. 
V. Ex.• vai fazer-me justiça - desde o 
primeiro discurso dissemos: não temos 
a pretensão de defender um modelo de 
desenvolvimento que , não tivesse seus 
enganos e seus fracassos, mas no con
junto ele foi válido e transformou - e 
Isso dai desafia contestação - a econo
mia brasileira noutra ordem de gran
deza. A nossa ecoil'Omia hoje não é aque
la ordem de grandeza da economia há 
dez anos. Houve realmente maturidade 
na nossa economia. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço e reforço a opinião de V. Ex.• 
Houve realmente mudança de estratégia. 
Apenas fazemos questão de declarar que 
a nossa concordância é com a estratégia 
nova e não com a antiga. Achamos que 
a nova poderia e deveria ter sido apli
cada mesmo na situação anterior. 

O Sr. Ma.uro Benevides - Permite V. 
Ex.a um aparte? 
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. O SR; ROBERTO SA.'l'URNINO - COm 
multo prazer. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Se
nador Roberto Satumlno, V. Ex.a men
cionou há poucos Instantes o debate que 
travamos na tarde de ontem, o nobre 
Senador Vlrgilio Távora, e eu, em tomo 
do problema que angustia as Indústrias 
cearenses. Neste instante, recordo para 
V. Ex.a que em outubro do ano· passado 
o Presidente Ernesto Gelsel, cercado da 
expectativa mais favorável e de toda a 
confiança do Nordeste, esteve na cidade 
do Recife onde fez o anúncio oficial do 
Pólo-Nordeste. Posteriormente, no dia 6 
de fevereiro último, Sua Excelência es
teve no Ceará e ai então lhe foi ·entregue 
um memorial circunstanciado, por parte 
das classes empresariais do Estado. No 
meu primeiro pronunciamento da tribu
na do Senado, no dia 6 de março - um 
mês, portanto, após a visita do Senhor 
Presidente da República ao Estado do 
Ceará, comentávamos essa situação que 
se agrava a cada momento. Seis meses 
decorridos do anúncio do POLONOR
DESTE - não pretenderiamos que as 
destorções no Nordeste, no plano econô
mfc,o, fossem corrigidas nesse periodo 
~!-Penas - sente-se um agravamento da 
situação dessas Indústrias, justificando, 
assim, a reformulação dessa estratégia 
de comportamento do Governo no que 
tange à sua politica económica na nossa 
região. Ainda ontem reclamávamos, no 
aparte que concedíamos ao nobre Se
nador Vlrgillo Távora, a presença de Mi
nistros da área económica e do Sr. 
MiniStro da Indústria e do COmércio 
para que houvesse uma. coordenação po
sitiva e dlreta daquelas medidas que 
Iriam socorrer a Indústria nordestina. Já 
hoje os jornais anunciam que o Minis
tro-Chefe da Secretaria de Planejamen
to, Sr. João Paulo dos Reis venoso, es
taria, na próxima quinta-feira, no Re
cife para um contato dlreto com os 
Governadores daquela área, quando fa· 
rá, naturalmente, um exame de perto da 
realidade nordestina. Queira Deus que 
realmente o Governo encontre o cami
nho Ideal para recompor essa situação 
de angústia por que passa a região nor-
destina. · 

O SR. ROBERTO SA.'l'URNINO -
Agradeço muito o aparte esclarecedor de 
V. Ex.a 

O Sr. Otair Becker - Permite V. Ex.11 

um aparte? 
O Sr. Itamar Franco -Permite V. Ex.11 

um aparte? 

O SR. ROBER'l;'O SA.TURNINO - Não 
negarei aparte a nenhum dos ilustres Co
legas. Entretanto permito-me pedir a 
maior brevidade porque, realmente, o 
meu discurso está-se· tornando menor 
que os apartes. 

O Sr. Otair Becker ..:... Espero, eminente 
Senador, que quando V. Ex.a fez refe
rência à evasão de di visas com o turis
mo, não se tenha referido às viagens de 
industriais ao exterior porque, como dis
se no meu discurso de estréia, venho de 
um Estado que tem nada menos de dez 
mil Indústrias, a maioria de pequeno e 
médio portes, e posso afirmar .a V. Ex.a, 
com conhecimento de causa. e com ex
periência própria, de que a Ida de em
préstimos para outros paises nos traz 
grandes benefícios. Tenho até como nor
ma dizer que a saída de emprésários 
brasileiros para o exterior é um Investi
mento de rentabllldade a curto . prazo. 

O SR. ROBERTO SA.TURNINO -
Agradeço o aparte de v. Ex.a 

Realmente não saberia diferençar. Re
corro aos dados do Banco Central que 
classifica, numa rubrica única, "viagens 
ao exterior de turismo", e essa rubrica 
atinge, no último ano, a quase 300 mi
lhões de dólares. Flco sem saber, dentro 
desse bolo, o que corresponde ao Inves
timento ao qual V. Ex.a se refere. 

Continuando, Sr. Presidente, o mesmo 
se pode dizer quanto ao crescimento 
acentuado de nossa divida externa. É 
uma componente do modelo extroverti
do; embora uma política de endivida
mento controlado pudesse também ser 
usada com vantagem em outro modelo, 
de características mais emedeblstas. 

Há aqui, entretanto um comentário 
que julgo Importante. Recolho do dls
cwso do ,eminente Vlce-Lider Vtrgillo 
Távora da ARENA algumas citações: 

"Uma politica orientada no sentido de 
captação de recursos externos, com o 
objetlvo de proporcionar maiores níveis 
de investimentos e bem-estar do que os 
permitidos com o uso exclusivo da pou
pança Interna conduz necessariamente 
ao endividamento externo".. . "Em ou
tros termos, somente as Importações em 
volume superior as eXPortações de bens 
e serviços permitem ao Pais materiali· 
zar uma transferência de recursos reais 
do exterior, fazendo com que a Econo· 
mia assuma compromissos a serem cum
pridos em anos futuros com a transfe· 
rêncla ao exterior de bens e serviços 
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gerados no Pais". E "um alto deficit 
em conta corrente é, sob muitos aspectos 
desejável, pois significa que o Pais está 
efetivamente reforçando a sua capacida
de de poupança fisica pela absorção de 
c a pi tais estrangeiros". 

Concordamos, nós, do MDB com 
e~sas afirmações t!tmbém, colocada, po
rem, uma condlçao novamente, desde 
que a aplicação desses ·recursos exter
nos se faça de modo a dar ao Pais um 
bom (senão ótlmo) resultado em termos 
de desenvolvimento e de capacidade de 
pagamento no futuro. Em outras pala
vras: endividar a Nação para ampliar 
sua indústria siderúrgica, sua produção 
de metais não-ferrosos, de fertilizantes 
e de equipamentos parece decididamen
te um bom negócio. Mas tomar emprés
timos no exterior para com esses re
cursos importar bens supérfluos ampliar 
a produção de automóveis ou construir 
a Ponte R!o-Niteró!, só podemos cha
mar a isso de irresponsabilidade, acober
tada por uma censura de imprensa que 
Impedia qualquer critica à politica eco
nómica do Governo nessa época. 

Retiro ainda do último discurso do 
Senador V!rgilio Távora: 

"Condição sine qua. non para o 
êxito desta politica é uma eficiente 
administração financeira externa, 
pronta a atender a estrangulamen
tos eventuais no balanço de paga
mentos. 

Honra-se o Bras!l - e com isso 
nos rejub!lamos - de ter um dos 
serv!cos de dívida externa mais bem 
administrados em todo o mundo." 

Não queremos contestar essa afirma
ção, absolutamente, mas é Importante 
ressaltar que ela se refere a uma admi
nistração meramente financeira, sem 
nenhuma Interferência na orientação 
dos recursos que ingressam para inves
timentos de maior prioridade: e o re
sultado é hoje bem conhecido: nos seto
res básicos da nossa economia - side
rurgia, transportes ferroviários, produ
ção de fert!lizantes, de não-ferrosos e 
de bens de capital em geral - podería
mos estar com aproveitamento melhor 
daqueles endividamentos feitos nos anos 
anteriores. Poderíamos estar com os 
nossos programas avançados, no mínimo, 
de três anos, o que seria de suma Im
portância, de Importância capital nos 
dl:ts que correm. 
·Mas, Srs. Senadores, fale! Jâ bastante 

do primeiro aspecto - a exteriorização 

ou extroversão excessiva. Quero agora 
tocar na face do modelo que lhe corres
ponde internamente: a concentração da 
riqueza nas mãos de uma minoria de 
bras!leiros . 

Houve tempo, neste Pais - antes de 
1964 - em que se clamou multo pelas 
chamadas "reformas de base". Eu fui 
um dos que mais defendiam essas re
formas. Revendo agora os discursos que 
fiz na Câmara dos Deputados em 1963 
e 64 e depois mesmo, em 1965 e 66, fi
que! Impressionado com a !ns!stênc!a; a 
força e a convicção com que batia na 
tecla da redistribuição de renda. 

Formou-se no Pais - esta é a ver
dade - um verdadeiro consenso nacio
nal sobre a necessidade das reformas de 
base. A Revolução de 64 chegou preci
samente no momento em que ess·e con
senso parecia bem nítido a toda a 
Nação. Não havia entre os partidos ne
nhum que discordasse - discordava-se, 
sim, dos métodos, da velocidade e da 
Intensidade de processamento das re
formas - mas nenhuma discordância 
quanto às necessidades da reforma de 
base. O Presidente Castello Branco, no 
seu discurso de posse perante o Congres
so, referiu-se à necessidade das refor
mas, e lembro-me bem que foi um dos 
pontos mais calorosamente aplaudidos 
do seu pronunciamento, naquela oca
sião. 

As reformas de base eram várias: 
reforma agrária, reforma tributária, re
forma urbana, etc. . . E tinham todas -
isto é Importante - um sentido único 
bem claro: o de promover uma redistri
buição da riqueza nacional, que àquela 
época já se considerava excessivamente 
concentrada em mãos de uma minoria. 

'E o que aconteceu de então para cá? 

Tem-se dito que a Revolução foi pró
diga em reformas .. E nós não vamos n~
gar essa verdade evidente. Mas que nao 
se diga, por favor, que alguns dos go
vernos revolucionários anteriores ao do 
Presidente Geisel fizeram alguma refor
ma de cunho significativamente red!stri
butiv!s'ta; porque isso seria também uma 
flagrante inverdade. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNlNO - Com 
muita honra. 

O Sr. Jarbas Passarinho - O que me 
parece· especialmente s!mpât!co, na for-
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ma pela qual V. Ex." se conduz, é seu 
comedimento que, acredito, seja o re
flexo da sua honestidade Intelectual. 
V. Ex.• não é, portanto, Integrista - e 
temos que ·definir bem o termo, para 
que não pensem que estou chamando 
V. Ex.• de entregulsta, que seria coisa 
completamente diferente. V. Ex." não 
nega, na integra, as coisas que combate. 
Atentei bem para o inicio do ·discurso 
de V. Ex. a e anotei quando declarou que 
hã Inegáveis êxitos da Revolução, no 
campo econômlco. Discorda, entretanto, 
V. Ex.•, do modelo; prefere o dlstrlbu
tlvlsmo ou, na expressão de V. Ex.", o 
redlstrlbutlvlsmo. Evidentemente, neste 
passo, terlamos de pedir aparte a V. Ex.", 
lastimando fazê-lo, porque V. Ex." tem 
razão - seu discurso já está menor do 
que a soma dos apartes dados, o que, 
de algum modo, é uma homenagem a 
V. Ex. a, mas também uma perturbação 
ao seu discurso. 

Sabemos que, de fato, vivemos esse 
problema nos três Governos Revolucio
nários aos quais estivemos ligados, dlre
ta ou indlretamente. O que havia era 
uma filosofia, uma filosofia que se tra
duziu por um dito meio popular, de um 
Ministro de Estado, que dizia: "E pre
ciso primeiro deixar o bolo crescer para 
depois dividi-lo." Parece que V. Ex.• 
defende a tese de que o bolo podia ser 
dividido desde logo, sem prejuízo do seu 
crescimento. Este é o ponto mais fasci
nante da sua exposição. Nós, que enten
díamos antes que seria realmente im
possível distribuir sem antes crescer; 
acreditávamos que havia até a necessi
dade do sacrifício de uma geração, co
mo outros países fizeram, para que as 
gerações futuras fossem mais afortuna
das, estamos ouvindo V. Ex. a discutir 
em termos absolutamente objetlvos e, 
como disse antes, com grande honesti
dade intelectual. O que esperamos de 
V. Ex. a, portanto, é, primeiro, que 
V. Ex.• se comprometa a transformar 
esse discurso, que é apenas o preâmbulo 
de uma doutrina, na doutrina ela mes
ma; em discussões sucessivas, para que 
vejamos se o passado estava certo ou 
errado, diante da luz crítica que V. Ex." 
traz. Parece até que o simples fato de 
já podermos discutir sobre a distribui
ção desse bolo é, de algum modo, uma 
prova de que a Revolução teve êxito em 
fazer com que o bolo crescesse. E como 
a minha · formação pessoal não admite 
privilégios, e esses privilégios estão 
sempre, realmente, relacionados com mi
norias, eu me sentiria multo à vontade 

para, no caso de reconhecer que o ar
gumento de V. Ex.• é irrespondível, ade
rir até à sua tese, mas esperaria que 
Isso fosse discutido em profundidade. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Nobre Senador Jarbas Passarinho, o 
aparte de V. Ex.a., tão lúcido, só vem 
confirmar toda a qualidade de pronun
ciamentos que V. Ex.• tem feito nesta 
Casa, e honra multo o meu discurso. 

O Sr. Ja.rbas Passarinho - Muito 
obrigado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - lll, 
como V. Ex.a disse, uma questão de 
posição politica. E é multo difícil com
provar posições politicas, a não ser fa
zendo a experiência prática daquilo que 
se prega. Não tivemos essa oportuni
dade. Achamos que o momento era co
meçar pelo modelo distrlbutivlsta, àque
la época, já em 1964. 

Nós temos o direito de achar que con
seguiríamos taxas de crescimento, se não 
tão altas pelo menos quase tão altas e 
com - digamos assim - um beneficio 
multo ma'is palpável para a grande maio
ria da população brasileira. E é esse o 
ponto de vista que sustentamos. Não 
negamos os êxitos da Revolução no cam
po econômlco; negamos, sim, a expres
são, às vezes exagerada, de se chamar 
"milagre econômico". V. Ex.a sabe que 
contas feitas em prazo curto, de quatro 
ou cinco anos, nem sempre traduzem o 
que se passou num período mais longo; 
mas, fazendo uma conta do decênio, di
gamos, de 1964 a 1974, vamos chegar a 
taxas de crescimento da ordem de 7 ou 
7,5%, que é muito alta, mas não assim 
tão ma'is alta do que aquelas obtidas an
teriormente. E ~onsiderando que, du
rante esse período, houve fatores muito 
favoráveis: em primeiro lugar, uma con
centração de atenções do Governo no 
campo econômico, deixando a um plano 
secundário o campo social e o campo po
lítico. Isso já é uma vantagem. Em se
gundo lugar, uma situação conjuntural 
mundial também multo favorável; em 
terceiro, nobre Senador J,arbas Passari
nho, uma desmobilização de estoques de 
café realmente 'impressionante. Por uma 
conjuntura favorável também, porque a 
produção Interna caiu aquém do normal 
dos anos anteriores, chegamos a desmo
bll!zar cerca de 56 ou 60 milhões de sa
cas de café, o que corresponde a um in
gresso de três bilhões de dólares, uma 
entrada, uma lnjeção de recursos, nessa 
economia, formidável. 
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Não negando, absolutamente, os êxitos 
temos o direito de declarar que, diante 
desses fatores favoráveis, mesmo com 
uma politica distrlbutivlsta começada 
àquela época, teríamos conseguido êxito 
. também comparáveis aos que foram ob
tidos e com uma satisfação multo maior 
da grande maioria da população brasi
leira. 

l!: um direito que nos assiste, o de ter 
essa posição politica e sustentá-la. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. 
Ex.• outro aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pois 
não, nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Com rela
ção à última parte da explicação de V. 
Ex.•, sem dúvida. me parece que essas 
sã~ as vicissitudes de qualquer economia 
exogena. Assim como se beneficia de um 
momento favorável internacional, ela 
sofre as conseqüências negativas. Gra
ças a Deus nos podemos beneficiar du
rante algum tempo. Quanto à expressão 
"milagre brasileiro", não encontrará V. 
Ex.• nem nenhum dos nobres Senadores, 
ou qualquer pessoa da Oposição, ou des
te País, essa. expressão perfilhada pelo 
Presidente da República. Eu ouvi, inclu
sive, quando o Presidente Médlcl a repu
diou, declarando a alguém que o saudava 
nesses termos: "Não há milagre brasi
leiro. Há o resultado de um esforço co
ordenado e honesto". Era apenas esse 
testemunho. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agra
deço a V. Ex.• Vejo que o Sr. Presidente 
me adverte sobre o tempo. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
Na verdade, quero comunic.ar a V. Ex.•, 
com pesar, que o seu tempo está esgo
tado. 

O Sr. Franco Montoro- Sr. Presiden
te, peço a palavra.. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra v. Ex.• 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, solicito a v. Ex.a que conceda 
ap Senador Roberto Saturnino permis
sao para continuar a falar, na qualidade 
de Líder. S. Ex.a é, inclusive, Vice-Lider 
da Bancada e nessa condição poderia 
completar seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O nobre Senador terá mais vinte mi· 
nu tos para completar o seu discurso. 

O SR. VffiGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, peço a palavra., pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra., pela ordem, o nobre 
Senador Virgílio Távor.a . 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Inscrito 
em seguida a S. Ex.• e retribuindo aque
la gentileza da Minoria. da última vez, e 
para deleite nosso ouVirmos ainda a con
clusão do discurso de S. Ex.•, além dos 
vinte minutos solicitados pelo Lider da 
Minoria., solicitávamos fosse concedido a 
S. Ex.• mais vinte em nosso nome pes· 
soal e no da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Comunico que V. Ex.• não é o ora
dor inscrito em seg~da. De modo que va
~os ficar nos vinte minutos dados pelo 
L1der da Minoria, a não ser que o pró
ximo orador conceda o tempo necessário. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - De 
qualquer forma, a intenção do nobre se
nador Virgílio Távora. tanto me sensibi
liza que não tenho palavras que expres
sem meu agradecimento sincero. 

Sr. Presidente, dizíamos que não fo
ram fe~tas as reformas de cunho signi
ficativamente redistributivlsta. E, no en
tanto, houve possibilidades, houve pode· 
res excepcionais para fazê-lo. Se tives
sem sido feitas estas reformas, o pro
cesso de redemocratização do Pais certa
mente seria. hoje muito mais fácil. 

l!: óbvio que. a estab111da.de democráti
ca. depende fundamentalmente da exis
tência de grandes áreas de interesses co
muns entre os diversos setores ou cama
das da população. Condição essa que exi
ge uma distribuição razoavelmente justa 
da riqueza nacional. caso contrário, o 
que predomina é o dissenso; é o choque 
entre pressões reivind~catórias crescen· 
tes e a resistência da minoria poderosa 
que muito naturalmente não quer ceder 
nas suas posições. E fica realmente di
fícil manter Instituições democráticas 
que resistam a esses entrechoques, que 
resistam à força do ~ssenso. Quem vi
veu os ·acontecimentos de 63 e 64 que o 
diga. A Revolução teve plenos poderes 
para remediar esse mal. E não o fez. Ao 
contrário. Ao contrário de uma politica 
redlstributivista, o que os governos an
teriores ao atual fizeram foi adotar um 
modelo eminentemente concentraclonis
ta: subsídios e incent~vos de toda a or
dem ao fator capital, compressão de sa
lários ao fato r trabalho. O resultado prá
tico não poderia ter sido outro. Os nú-
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meros do Censo de 1970 são conhecidos 
de toda a Nação e desta Casa, e o pró
prio Governo o reconhece. O nosso bri
lhante e combativo Líder, Senador Fran
co Montoro já não fala mais sozinho nes
te País. Toda a Nação reconhece e o 
próprio Governo declara que não se so
lidariza mais com tão injusto estado de 
coisas. ···· 

Poderíamos, a esta altura, tentar uma 
análise das causas ou das razões dessa 
orientação adotada pelos Governos re
volucionários. Mas não vou fazê-lo, Srs. 
Senadores. Acho, Sr. Presidente, que a 
nós do MDB não nos interessa desgas
tar a imagem da Revolução e insistir na 
crítica aos governos anteriores. Fiz aqui 
essas observações retrospectivas apenas 
para comentar algumas passagens dos lú
cidos discursos do Senador · Virgilio Tá
vora e caracterizar bem as nossas dl.ver
gências, para melhor fundamentar as 
nossas proposições para o futuro, porque 
estas, realmente, são as que mais nos 
interessam. 

Dentro de um sentido construtivo que 
o MDB tem procurado imprimir à sua 
ação, interessa muito mais aplaudir a 
disposição do Governo do Presidente Gel
sei de alter ar algumas diretrlzes básicas 
daquele modelo econômico, tornando-o 
mais voltado para o mercado· interno e 
mais equânime na distribuição dos frutos 
do progresso. E, mais ainda, não apenas 
aplaudir, mas colaborar, chamando a 
atenção sobre a timidez com que o Go
verno avança nesse campo e, apresen
tando idéias e sugestões para a implan
tação dessa mudança, de forma mais efe
tiva e mais dinâmica. 

Assim é, Sr. Presidente, que quero de
dicar a parte final deste discurso à apre
sentação de um conjunto de Idéias que 
têm sido discutidas e aceitas entre nós 
do MDB como capazes de se transformar 
de imediato em medidas concretas e per
feitamente viáveis, com efeitos impor
tantes sobre o balanço de pagamentos, 
sobre o fortalecimento da empresa na
clonai, sobre o alargamento do mercado 
Interno e sobre a melhoria da distribui
ção da riqueza nacional. 

Não pretendo estender-me demasia
damente, e vou resumir estas sugestões 
em dez pontos principais, dez pontos 
que, digamos ass'lm, não esgotam todas 
as dlretrizes que queremos ver imprimi
das na politica econômlca do Brasil, dez 
pontos que seriam acréscimos àquilo que 
o próprio Governo já vem realizando e 

que reconhecemos como válido dentro 
desse quadro de mudanças de orientação 
ao qual nos referimos. E não vou esten
der-me mesmo porque entendo que c.ada 
um desses itens merece discussão em se
parado, que não caberia no tempo que 
me é reservado, mesmo com a extensão 
gentilmente cedida pelo meu Líder, Se
nador Franco Montoro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, enu
mero estes pontos que sugerimos e· que 
colocamos em pauta para discussão mais 
pormenorizada, vendo-se ai uma cola
boração do MDB à nova orientação eco
nômlca que o Governo declara querer 
imprimir. 

Primeiro ponto: aceleração dos pro
gramas de substituição de importações 
nos setores básicos: siderurg'ia, não-fer
rosos, fertilizantes, equipamentos. 

o Governo se declara favorável à re
tomada da substituição de importações 
dentro desses setores fundamentais. No 
entanto, o que queremos é que essa re
tomada seja acelerada ao máximo pos
sível. E para Isso um ponto é relevante, 
e penso será um dos itens cuja discus
são vai adquirir Importância muito maior 
do que tem tido até então. 

Refiro-me à questão da iniciativa go
vernamental, da iniciativa estatal. 

Uma politica de substituição, acelera
da nesses setores básicos, só pode ser 
apoiada - no meu entender - em Ini
ciativas governamentais, sem esperar pe
lo interesse do setor privado .. 

São setores que requerem densidade de 
capital elevadíssimo. São setores que re
querem tecnologia avançada. São seto
res que requerem alto grau de sofistica
ção no projetamento e no planejamento. 
São setores típicos onde o Governo deve 
ter a iniciativa, e não aguardar s'imples
mente que a iniciativa privada se ma
nifeste. 

Esta a grande preocupação de minha 
parte, porque entendo que uma acelera
ção real só pode ser conseguida se o Go
verno toma a si o encargo de levá-la 
adiante. 

O Srs. Virgílio Távora e Osires Tei
xeira- V. Ex.a me permite um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
multo prazer, Senador Vlrgilio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Já temos da
do tantos apartes que cedemos a vez ao 
Senador Oslres Teixeira. (Pausa.) 
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O SR. ROBERTO SATURNINO - Ou
ço o aparte de V. Ex.a, Senador Osires 
Teixeira. 

O Sr. Osires Teixeira - De há muito 
ouço V. Ex.a e confesso mesmo que a ti
midez tem-me impedido de intervir em 
seu discurso, tal a auréola do grande 
conhecedor de assuntos económicos que 
V. Ex.a é e que faz demonstração, de 
público, a esta Casa e à Nação, neste 
instante. V. Ex.a terminou aquilo que 
eu diria de parte expositiva e partiu 
para a parte montoriana do seu discur
so, vale dizer, o enunciado de temas em 
números. v. Ex." agora começa a enun
ciar os dez tópicos que seriam motivo de 
dez discursos que, pelo menos pelo se
nador Franco Montara nunca foram fel
tos, e por V. Ex.a esperamos que o sejam, 
um a um. Partindo evidentemente para 
esta segunda fase, a parte que diria ex
positiva do seu pronunciamento, faria 
tão somente, é óbvio, uma observação. 
O nobre Colega, segundo consegui depre
ender ao longo da sua exposição - quis 
dar conhecimento à Casa e à Nação de 
que o Governo, na sua política de exte
riorização, fez uma mudança má em ter
mos de economia brasileira, tanto má 
que, por questão de mera sorte, mero aca
so, foi alcançada na crise do petróleo e 
pode, por isso, sobreviver sem crises ao 
problema do petróleo que alcança as Na
ções mais desenvolvidas do mundo. Mas 
V. Ex. a não chegou a explicar à Casa, e 
gostaria de ouvir da sabedoria de v. Ex.a 
antes que partisse para o enunciado 
montoriano do seu discurso, se V. Ex.a 
nega o aumento do consumo interno no 
Brasil, se V. Ex." invallda a politica de 
exportação do Governo brasileiro. Na 
verdade, V. Ex.a não chegou à conclusão, 
ficou naquela frase de dar ênfase a isso, 
deixar de dar ênfase aquilo; dar ênfase 
maior, dar ênfase menor. O importante 
é saber: aumentou-se o consumo no Bra
sil, neste período? Se aumentou, o Go
verno atendeu. Pode não ter atendido 
na medida em que V. Ex." pretendesse, 
mas atendeu? É 'inválida a politica bra
sileira de exportação, que conseguiu, nes
ta fase de crise que assola todo o mun
do, colocar o Brasil numa situação ca
paz de suportá-la neste exato momento? 
É esta a pergunta que faria e, com a ti
midez dita de Inicio, tão somente para 
abeberar, também, dos conhecimentos de 
V. Ex." 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Vê 
V. Ex." que a timidez a que V. Ex." se 
refere é completamente infundada, tan-

to que não fui capaz de me fazer com
preender, ao ponto de V. Ex.a me reque
rer esse esclarecimento . 

O Sr .. Osires Teixeira - Talvez aliada 
a uma incompetência. Então, pediria a 
V. Ex.a que repetisse. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Só 
se fosse de minha parte e não da parte 
de V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Passarinho - Não apoia
do. De nenhum dos dois Senadores. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. 
Senador Qslres Teixeira, eu nego que o 
consumo da população brasileira tenha 
crescido. Acho que cresceu enormemente 
o consumo de 10 milhões de brasileiros 
e manteve-se ma'ls ou menos estabiliza
do, em níveis muito baixos, o consumo 
de 90 milhões de brasileiros. Este é o 
ponto fundamental das divergências nos
sas em relação ao modelo adotado. 

Quanto à questão das exportações, é 
claro que diante do fato consumado da 
adoção feita em anos anteriores, pela 
extroversão, em prejuízo desses 90 mi
lhões que ficaram, com seu consumo mais 
ou menos estabilizado, ou levemente cres
cente, é claro que diante do fato consu
mado as nossas exportações crescentes 
passaram a ser, realmente, um fato aus
picioso. Porém, o que eu disse anterior
mente é que se o modelo não tivesse si
do esse, muito provavelmente - é claro 
que a afirmação no campo da ciência 
social é sempre uma afirmação de ca
ráter relativo - não estaríamos em si
tuação tão grave, a ponto de neecssitar
mos desse crescimento de exportações 
tão acentuado, exatamente porque a es
trutura produtiva. da Nação se teria orl
entádo para outros campos, onde a ne
cessidade de Importações é multo me
nor, a partir da própria indústria auto
mobilística, que é altamente exigente em 
termos de importação, por exemplo, de 
petróleo. Essa foi a divergência. funda
mental que procurei alinhar na primeira 
parte exposltiva. E, se V. Ex.a, sr. Pre
sidente, permite, ainda atendo à solici
tação do eminente Senador Virgillo Tá
vora. 

O Sr. Virgílio Távora - É curtíssimo 
o aparte. Número 1: foi justamente o 
poder de investimento que tinha o Go
verno que fez com que o Pais pudesse 
atravessar essas diferentes crises. Hoje, 
ele responde por 56% da promoção do 
capital bruto? V. Ex." sabe que nesse 
ponto estamos de pleno acordo, 56%. 
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O SR. ROBERTO SATURNINO - Gra
ças a. Deus. 

O Sr. Virgílio Távora - Agora, modus 
ln rebus, passar deste limite, só em casos 
e:xcepcionals. Número 2, citado item 1 
das providências propugnadas por v. Ex. a 
constitui motivo de . nos felicitarmos: 
constam da páglna. 31 do II PNI>," com 
grande sa.tlsfação de V. Ex.a e nossa. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Nobre 
Senador, quero apenas demonstrar, neste 
primeiro item, minha preocupação - e 
jâ. me referi a. ela em aparte a V. Ex.a, 
nesta Casa - preocupação com o que 
chamaria de uma fraqueza relativa do 
G-overno, com referência. a uma campa
nha de ante-estatização que está se de
senvolvendo neste País. 

Quando aparteei V. Ex.a, referi-me 
àquela providência, àquela decisão de 
impedir que as empresas estatals lan
çassem subscrições no mercado de ação. 

Depols disso, já há nova medida do 
Governo, que só vem, de certa forma, 
confirmar aquela apreensão, que já tí
nhamos, em face da primeira declsão. 
Eu me referi à decisão de enviar a. esta. 
Oasa, - acho que não foi enviada, ainda, 
mas já foi anunciada pela imprensa o 
envio - Mensagem instituindo Imposto 
de Renda de 30% nas empresas do ao
vemo. 

O Sr. Virgílio Távora. - Constitui ape
nas obediência constitucional. 1!: Inciso 
constitucional. O nobre Lider da Minoria 
não pode negar isso. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Até 
aí, nobre Senador, de perfeito acordo, mas 
é preciso observar- pelo menos de acor
do com o que foi anunciado pela impren
sa- dentro dessa Mensagem há pequena 
restrição, que pode parecer pequena mas 
é multo importante: aquela que impedi
ria ou retiraria das empresas estatals a 
mesma liberdade que as empresas priva
das têm de alocar os seus Incentivos fis
cais onde desejam. 

Quer dizer, as empresas estatais só 
poderiam aplicar para duas finalidades: 
MOBRAL e EMBRAER. Por que essa res
trição, que evidentemente se vai refletir 
sobre o patrimônio das empresas esta
tais? 

Por quê? Se o que se quer dar é tuna 
equiparação entre empresas estatais e 
privadas, por que retirar das estatais um 
direito e um privilégio que as empresas 
privadas têm? 

Ai, nobre Senador, já começo, realmen
te, a ver confirmadas minhas preocupa
ções de que o Governo cede à pressão 
formidável que se faz neste Pais. E isso 
me preocupa por causa desses Investi
mentos estatals que têm de ser feitos na 
área dos fertilizantes, na área do fosfato, 
na área do potássio, que está lá, entregue 
à Iniciativa privada sem nenhum apro
veitamento, lsto é, na área dessa substi
tuição de Importações nos setores bases 
que tem de ser Iniciativa estatal. 

O Sr. Virgílio Távora - Vê V. Ex.a a 
justeza de nosso pensamento ao afirmar
mos - último pronunciamento nosso -
que V. Ex.a é multlsslmo bem Informado 
das Intenções govemamentals. Vamos 
dela nos abeberar e dar os "sim", as "ra
zões" e os "porquês". 

O SR. ROBERTO SATURNINO - 1!: a 
Imprensa, o noticiário. 

O Sr. Virgílio Távora - As Intenções, 
não estamos dizendo as ações. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Pas
sando ao segundo item, para ver se con
sigo chegar ao décimo, Sr. Presidente: 

- O segundo seria na área. da dinami
zação das exportações, porque, é claro, 
diante do fato consumado, o modelo ado
tado, preclsamos dinamizar nossas ex
portações. Numa. conjuntura mundial di
fícil, seria a criação de uma Trading 
Company governamental, destinada a 
aumentar o poder de barganha dos pro
dutores nacionais ante as grandes em
presas Internacionais manipuladoras do 
mercado externo. Preocupação prin
cipal a. que me refiro, nobres Sena
dores, seria. no caso dos produtos agro
pecuários: da soja, do milho, da car
ne, dos sucos de frutas, onde real
mente os produtores nacionais não 
têm nenhum poder de barganha, peque
nos produtores que são, para enfrentar 
o poderio das grandes empresas lnter
naclonals que operam no setor. 

E a única. solução que vejo para defen
der a posição dos Interesses nacionais, 
para defender os preços, para defender a 
receita cambial do País nesses setores, 
seria a criação de uma trading que en
globasse, Inclusive, os produtores junto 
com o Estado ou, como alternativa, a 
transformação da COBEC nessa empresa 
trading capaz, realmente, de aumentar 
o poder de barganha da economia brasi
leira e, realmente, fortalecer a posição 
dos nossos produtores, nesses setores, 
princlpals, porque, em verdade, foi há 
dois anos Instituída uma legislação sobre 
tradíng company - neste País, reglstra-
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ram-se numerosas trading companies se 
não me engano, 18 empresas dessa na
tureza - e o desempenho dessas empre
sas particulares, dessas empresas priva
das, é realmente decepcionante, é multo 
fraco, o que só vem demonstrar a Inca
pacidade ou o desinteresse do setor pri
vado para ocupar esse setor. 

De modo que tendo havido essa espera 
de dois anos, tendo havido esse fraco 
desempenho e estando os produtores na
clonais, principalmente nesses setores a 
que me referi, entregues ao poder extra
ordinário das grandes empresas Interna
clonais, comerclallzadoras, nada mais ló
gico do que, para dinamizar nossas ex
portações, para aumentar-lhes o valor, 
criar uma trading nacional, ou simples
mente desenvolver a COBEC para ocupar 
essa posição. Esta seria a nossa segunda 
proposição. 

Terceira proposição: 
Contenção maior do consumo de gaso

lina. 
Já me referi, também, em aparte ao 

nobre Senador VIrgílio Távora. 
O Sr. Virgílio Távora - E já respon

dido também. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Já 
respondido, mas vou reforçar aqui o que 
eu disse nos apartes. O consumo de gaso
lina cresceu mais de 7% no ano passado, 
apesar dos intensos aumentos dos preços 
dados. Aumentou, ano passado, por 
exemplo, 7,7%, se não me engano, o con
sumo. 

O Sr. Milton Cabral - Mas, antes, era 
de 12%; baixou para 7% o aumento de 
consumo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - A 
taxa de crescimento baixou. Mas, 7,7% 
parece-me multo grande para uma situa
ção de dificuldade com que nós nos depa
ramos. Não vou recomendar um raciona
mento por cotas. Reconhecemos que tam
bém é um fato consumado. a .existência 
e a Importância que tem essa Indústria 
automobilística para nossa economia, e 
os efeitos desestimuladores, os efeitos ne
gativos que um racionamento poderia ter 
sobre a indústria automobllí.stlca e, por 
via dela, sobre toda a economia nacional. 
Não é o caso ainda de entrar, mas é o 
caso de nos prepararmos para esse racio
namento, se necessário. 

O Sr. Franco Montoro - Devo lembrar 
que os Estados Unidos fizeram esse ra
cionamento. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sim. 
E o que é lncompreenslvel é certa Inércia 
do Governo, que tem tal temor pelas re
percussões, pela resposta da indústria 
automobllí.stlca, que não se atreve, nem 
mesmo, a tomar as primeiras medidas 
de precaução, que seriam aquelas óbvias, 
tomadas por quase todos os palses do 
mundo, que são: a limitação de veloci
dade nas estradas, a limitação de circula
ção de carros nos centros congestionados, 
a ênfase ao transporte coletlvo, a adição 
de álcool anidro. li: Inexplicável também 
o atraso, a demora com que se processam 
os estudos para Institucionalizar a mistu
ra de álcool anidro na gasolina. li: uma 
série de medidas que já deveriam ter sido 
tomadas mas que não o são por temor 
r.everenclal do Governo em relação a S. 
Ex.a a Indústria Automobillstlca. 

O sr. VIrgílio Távora - Gostarlamos 
de pedir mais um aparte, mas vamos 
deixar para uma próxima vez, para não 
Interromper V. Ex."' 

O Sr. Milton Cabral - (Ao orador) 
Não gostarlamos de Interromper V. Ex.a, 
mas a preocupação do Governo - se
gundo ouvi, a explicação do próprio MI
nistro da Fazenda, Sr. Henrique Slmon
sen - era o temor do Governo de lançar 
o desemprego em São Paulo, ocasionando 
o recesso de uma Indústria geradora, 
como é o caso da indústria automobllistl
ca. Essa, a grande preocupaç~. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Per
feito. 

Quarto ponto, Sr. Presidente: 
- Fiscalização mais rigorosa sobre os 

contratos de assistência técnica com re
messas para o exterior. 

Tenho noticias, também, - embora 
não seja tão bem informado, quanto quer 
o Ilustre Senador Virglllo Távora - de 
que o Governo está estudando providên
cias nesse sentido, de fiscalizar com mais 
rigor esses contratos, através dos quais 
as empresas chamadas multinacionais
um eufemismo que não gosto de usar; 
usei agora por acaso - utilizam para 
remeter, disfarçadamente, lucros para o 
exterior. 

O Sr. Virgílio Távora - Está lnforma
disslmol 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mas 
é preciso chamar a atenção e daí a In
clusão deste Item aqui nas minhas su
gestões. Em primeiro lugar, reforçar, com 
o nosso apoio, a disposição do Governo 
nesse sentido. Em segundo lugar, chamar 
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a_atenção de que é preciso fazer dlstln
çao entre dois casos. Há, realmente, o 
caso da empresa nacional, que tem abso
luta necessidade de assistência técnica, 
e que deve pagar por ela e que não deve 
ser limitada, restringida, nessa necessi
dade que tem de assinar e pagar a assis
tência técnica no exterior. Mas, é preciso 
distinguir esse. caso do outro, onde pa
rece se concentrar a grande maioria das 
remessas, a esse titulo, que é o das ope
rações, entre matriz e filial, de grandes 
empresas Internacionais, que utilizam 
esse mecanismo para remeter, dlsfarça
damente, lucros para o exterior. 

O Sr. Franco Montoro - De filial para 
filial. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Exa
tamente. 

Passemos ao quinto ponto, Sr. Presi
dente: 

Seletlvldade maior no uso dos r.ecursos 
obtidos através de empréstimos em moe
das do Exterior. 

Não é concebível que, diante das difi
culdades que estamos atravessando, não 
procuremos, principalmente no setor de 
balança de pagamentos, retirar o máxi
mo, em termos de desenvolvimento na
clona!, desses recursos que obtemos atra
vés de empréstimos em moeda. Deixar 
esses empréstimos re realizarem, pela 
Resolução 63, da maneira mais livre, sem 
nenhuma tentativa de orientação para 
Investimentos mais produtivos, parece
me absolutamente sem sentido. 

Formula sugeStão para aumentar o 
grau de racionalidade nas aplicações 
desses empréstimos em moeda: partici
pação maior, nessas operações de em
préstimos em moeda, daqueles Bancos 
oficiais que têm por vocação, que têm 
por atribuição promover o desenvolvi
mento e racionalizar a aplicação de re
cursos - BNDE, Banco do Brasil, Caixa 
Económica, Bancos Estaduais de Desen
volvimento, chamado Sistema Nacional 
de Bancos de Desenvolvimento, que deve 
ter uma fatia multo malar - não digo 
a exclusividade; é pcssivel que se deixe 
uma pequena margem de operações li
vres para efeito de controle meramente 
financeiro na balança de pagamentos, 
mas que a maior parte desses recursos 
Importados, sob a forma de empréstimos 
em moeda, seja canalizada para apli
cações altamente produtivas, altamente 
prioritárias, sob o ponto de vista do de
senvolvimento econômlco. 

6.0 Ponto: Limitação da correção mo
netária nos financiamentos concedidos 
pelos Bancos oficiais para proj e tos prio
ritários. Valores - Limite da correção 
estabelecidos cada ano de forma decres
cente. 

Já me referi a Isso, também, e volto 
a repeti-lo, Incluindo aqui no rol das 
sugestões. O BNDE, efetivamente, fez 
uma tentativa de limitação. · No fundo, 
uma falsa limitação, na medida em que 
apenas transferiu, para épocas posterio
res, o pagamento disso. 

O Sr. Virgílio Távora - Sem essa li
mitação? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Uma 
limitação? 

Sr. Virgílio Távora - sem essa li
mitação, V. Ex.a gostaria ou não da 
transposição para o fim? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - No
bre Senador, vou-lhe responder hones
tamente. 

O Sr. Virgílio Távora - Se usuário 
fosse. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Vou 
lhe responder honestamente: as .Infor
mações que temos tido de usuários do 
Banco é que Isso não representou gran
de coisa. Em termos de previsão dos 
seus orçamentos financeiros, o temor 
dos empresários, em relação ao cresci
mento excessivo da correção monetária, 
pode ter dlmlnuido um pouco. Mas foi, 
realmente, multo pouco. Estou-lhe dizen
do IsSo com toda a honestidade, das ln
formações que ouvi. o certo é que essa 
medida já foi tomada há alguns meses, 
em termos de reação do setor empresa
riado, não se detectou, assim, nenhuma 
reação realmente extraordinária. Acho 
que se teria detectado sim, se, ao invés 
de jogar para o final do periodo, o Ban
co tivesse simplesmente limitado, ban
cando o excedente da correção monetá
ria. Isso seria uma demonstração de 
confiança do próprio Governo, em rela
ção à sua politica ant!lnflaclonárla; Isso 
seria uma demonstração de disposição 
do Governo em, realmente, auxiliar e até 
subsidiar os juros negativos àqueles se
tores que considerasse prioritários, por
que em todos os paises do mundo estão 
se adotando, agora, taxas de juros ne
gativos e não há nenhuma razão para 
Insistirmos com a correção monetária 
Integral, dentro de uma ortodoxia que, 
realmente, a esta altura, só está fazen-
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do realimentar o processo Jnflaclonârio 
de nosso Pais. 

O Sr. Eveláslo Vieira - V. Ex." permi
te um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - O 
nobre Senador Milton Cabral. .. 

O Sr. Evelásio Vieira - No final do 
seu pronunciamento. 

O Sr. Milton Cabral - Nobre senador, 
só um pequeno aparte. o ponto de vista 
de V. Ex.a é endossado per muitos par
lamentares da AREN.I\ e quero dizer-lhe 
que eu, pessoalmente, de algum tempo, 
venho insistindo junto ao Sr. Ministro 
da Fazenda. - que considero um profes
sor emérito neste assunto, nesta. maté
ria de· Inflação, exatamente neste ponto 
de vista. l!: o ponto de vista em que, 
quase podemos dizer, hã um consenso 
neste aspecto. Mas os pecados não ca
bem, exclusivamente, à política gover
namental. Eu até atribuo muito mais os 
pecados da. conseqüência da. Inflação no 
Bra.s!l ao empresariado nacional, que 
não soube estabelecer uma politica, 
dentro de suas empresas, para o com
portamento racional em face do pro
blema !nflac!onârio. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -
Agradeço o aparte de V. Ex.a 

Vejo que o Sr. Presidente me avisa 
sobre o tempo, e naturalmente, tendo em 
vista que só faltam quatro pontos, eu 
pediria a sua tradicional benevolência. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Solicito a V. Ex a não conceder mais 
apartes porque o seu tempo está esgo
tado. 

O Sr. J'osé Samey - V. Ex.a permite 
um aparte, nobre Senador Roberto Sa-
turn!no? . 

O SR. ROBERTO SATURNINO - No
bre Senador José Sarney, o próprio Sr. 
Presidente me adverte e me pede que 
não aceite mais apartes. 

Ao final, depois de enumerar os qua
tro pontos, se o Sr. Presidente assim me 
conceder, naturalmente ouvire! o aparte 
de V. Ex.a 

E continuo, com o sétimo ponto: 
-· Reforma profunda do sistema tri

butário nacional, com um sentido re
dlstrlbutivlsta, naturalmente. Primeiro 
ponto: Imposto de Renda. Por que os 
ganhos de capital não são taxados ou 
são ridiculamente taxadas, quando os 

ganhos de trabalho, de salário, têm ta
xas de Incidência multo maiores? Por 
que o progressivo simplesmente chega a 
uma taxa de 50% e não progride dai por 
diante, quando em diversos outros pai
ses do mundo essa taxa. chega até 90%? 
Tanto mais que sabemos que da arre
cadação do Imposto de Renda - pessoa 
física - hoje, no Brasil, 20% do total 
da arrecadação já estão nesta faixa de 
contribuintes que atingiram o llm!te de 
50%. Então, há multo leite que tirar 
dai, e por que não tirar, se é socialmen
te justo, se é em beneficio de um obje
t!vo, em prol de um objet!vo· de redis
tribuição cem o qual estamos todos de 
acordo? Isso, no que diz respeito ao Im
posto de Renda - pessoa. física. Lucro 
Imobiliário, seria outro. Enfim, ganhos 
de capital, ridiculamente tributados; 
ganhos de trabalho, rigorosamente tri
butados. vamos modificar isso. 

Imposto de Herança. Por que o Im
posto de Herança, neste Pais, não é 
progressivo, se o Imposto de Renda é 
progressivo e se a herança de certa for
ma é um ganho de renda - pelo menos, 
menos justificável do que aquele que é 
ganho com o seu próprio trabalho? En
tão, o Imposto de Renda, que Incide so
bre o ganho de trabalho do individuo, é 
progressivo. O Imposto de Herança é 
1%; baixo, a. meu ver, e Inexplicavel
mente não é prcgresslvo, quando em to
dos os paises do mundo civilizado, dentro 
do chamado mundo ocidental cristão, 
assim o é. 

Terceiro ponto: O ICM. Por que o ICM 
é um Imposto que tem Incidência uni
forme em todos os bens? Por que não se 
pode~ dar uma diminuição, ou mesmo a 
Isenção do ICM para aqueles bens consi
derados de consumo essencial básico das 
faixas de renda mais baixa da nossa 
população? 

Enfim, Sr. Presidente e Srs. Senado
res, são sugestões, são Idéias, para uma 
reformulação do sistema tributário, com 
um sentido distributlvista. Pretendo, e 
aliás, jâ de! noticias disto na Comissão 
de Finanças, propor que a Comissão rea
lize um estudo de profundidade nesse 
setor. Para Isso j a tive a anuência e a 
concordância do Presidente da Comis
são, o nobre e !lustre Senador Amaral 
Peixoto, para que a Comissão de Finan
ças realize realmente, e convoque asses
sores capacitados, para que realizem um 
estudo em profundidade e venha ofere
cer ao Executivo, ao Governo, sugestões 
viáveis, sugestões concretas para uma 
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reformulação profunda do sistema tri
b);ltário com esse objetivo de redistribui
çao de renda. . 

8.0 ponto: Manutenção da politica de 
reajustamento honesto dos salários, com 
acréscimos por conta dos ganhos de pro-
dutividade: · · .. 

E só coloco esse ponto aqui para fazer 
um elogio à posição do Governo, neste 
ano de 1975. Pelo menos, a mim me pa
rece que pela primeira vez, desde 1964, 
se deu um reajustamento efetlvamente 
honesto, capaz de recompor as perdas, a 
erosão de salários por conta da inflação 
no ano anterior e acrescentar um pe
queno · ganho em razão dos ganhos de 
produtividade da economia. 

9 o ponto: Subsidio para alguns itens 
principais do consumo bâslco da popu
lação mais pobre. 

Sei que os economistas ortodoxos têm 
horror aos subsidies. I!: um preconceito 
que realmente procuram justificar com 
todas as complicações dos modelos clás
sicos e neoclâsslcos e demonstrar, por 
essa via, a lnc~:mvenlêncla de qualquer 
subsidio, assim como de outras possíveiS 
distorções. 

Nós, do MDB, não temos absolutamen
te nenhum compromisso com essa opi
nião dos economistas ortodoxos; ao con
trário. E perguntamos aos Srs. econo
mistas ortodoxos em que eles se baseiam 
para dar subsidio, por exemplo, à pou
pança, ao fator capital. Se se dá subsidio 
à poupança, ao fator capital, por que 
não se dá subsídio ao consumo, pelo 
menos àquele consumo chamado básico, 
consumo que atinge a toda a população 
brasileira na chamada dieta básica do 
povo brasileiro, que realmente, teria um 
sentido, digamos assim, de redistribuir 
renda, na medida em que dlmlnuissem 
os preços desses produtos alimentares 
básicos e aumentasse, por conseguinte, 
o poder aquisitivo dessa população? 

:I!: o caso por exemplo, do feijão, do 
arroz, do leite, enfim, uma série de pro
dutos que se poderiam definir como com
ponentes de uma dieta. básica. e que 
receberiam simplesmente, subsídios da 
ordem de 10, 15, 20 ou 30%, para sim
plesmente baixar os seus preços e au
mentar o poder aquisitivo da população. 
É a melhor forma, a meu ver, de se 
produzir uma. redistribuição de renda, 
imediata, efetlva, e não prejudicial às 
empresas nacionais. 

Finalmente, Sr, Presidente, o 1o.o e. 
último ponto: 

Recolhimento das contribuições da 
previdência com base no faturamento e 
não na folha de pagamento. (Iniciativa 
em estudo pelo Governo.) 

Já sei que vou ser advertido pelo no
bre Senador Virgilio Távora, de que es
tou bem informado. Sei que o Governo 
está estudando o assunto; sei que o Go
verno está considerando o assunto. 

O Sr. Virgílio Távora -Perfeitamente. 

O SR. ROBERTO SATURNlNO - E já. 
que está considerando, vamos aqui tra
zer a nossa opinião favorável. I!:, a meu 
ver, uma fórmula. muito inteligente e 
muito hábil para estimular o emprego 
do fator capital, e com conseqüências, 
por conseguinte, multo importantes so
bre a rediStribuição de renda. Efetlva
mente, concentração de renda. e desem
prego estrutural, são duas coisas muito 
ligadas, muito interligadas, e ao com
bater uma, estamos necessária.mente 
combatendo a outra. 

Sr. Presidente, chegando ao final, não 
posso deixar · de, com a anuência. de V. 
Ex.a, ouvir o aparte do nobre Senador 
Evelâslo Vieira.. Ouço o nobre Senador 
Eveláslo Vieira. 

O Sr. Eveláslo Vieira - Durante o 
período que me encontro nesta Casa, há. 
menos de um mês, tenho tido a honra. e 
o privilégio de ouvir uma série de mag
níficos pronunciamentos. Pessoalmente, 
o que mais me agradou, e que reputo de 
maior interesse nacional, foi o enfocado 
nesta tarde por V. Ex.a, razão porque 
quero apresentar-lhe os meus cumpri
mentos. Mas, a par da badalação, quero 
fazer um registro. Quando V. Ex.a falou 
nas exportações e defendeu a necessida
de de se buscar um índice de produtivi
dade maior, pelo preço menor, para bus
car a competição externa, entendo que 
foi o ponto mais importante do pl'Onun
ciamento de V. Ex.a E pediria. aqui per
missão para inserir como décimo primei
ro item o da necessidade, neste Pais, de 
se dar ênfase ao ensino proflssionaUzan
te. Este Pais é pobre em ensino profis
sional de nível médio, do ensino profis
sional. As empresas nacionais querem se 
expandir, querem produzir mais por pre
ços menores; mas o ensino profissiona
lizante neste Pais é critico. Lá fora, 
dizem que é uma vergonha. Entendo que 
poderemos buscar a produtividade, pode-
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mos buscar e alcançar o estágio de com
petição, desenvolvendo uma politica edu
cacional, com ênfase, com destaque 
dinâmica, agressiva, do ensino proflsslo~ 
llzante. E !riamos buscar a melhor dis
tribuição da renda neste Pais, a melhor 
participação do trabalhador. Para fina
lizar, 11 recentemente que a metade dos 
que trabalham neste Pais é de analfa
betos. 

O Sr. Presidente faz soar a campai
nha.) 

O SR. ROBERTO .· SATURNINO -
Agradeço o aparte de V. Ex. a, nobre 
Senador. Incorporo a sua lembrança bri
lhante e multo oportuna quanto à Im
portância do ensino 'profissionalizante, 
Incorporo, mesmo, como a décima pri-
meira sugestão. · 

E quanto às referências benevolentes 
ao meu: discurso, só posso atribuir-las 
a uma forte coincidência de áreas de 
Interesse entre as nossas preocupações. 
Realmente, não tive nenhuma pretensão 
de fazer nenhum pronunciamento ex
traordinariamente brilhante. E só tenho 
a agradecer a atenção com que os nobres 
Senadores, os Ilustres Colegas brinda
ram nesta tarde, o meu discurso. 

Multo obrigado. (Muito bem! Muito 
bem! Palmas prolongadas.) 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, de acordo com o art. 16, Item 5, 
letra a, do Regimento Interno, peço a 
palavra pela ordem por ter sido citado 
nominalmente pelo orador que vem de 
descer da tribuna. 

O SR. PRESIDENTE '(Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o nobre Senador VIr
gílio Tá v ora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA (Em expli
cação pessoal) - Sr. Presidente, neste 
fim de tarde, desejávamos apenas dizer 
ao Senado Federal que, ao esplêndido 
discurso que o Vice-Lider da Minoria, o 
Sr. Senador Roberto Saturnlno pronun
ciou, daremos, como S. Ex.a fez ao nosso, 
uma resposta que, julgamos, elucidará 
todos aqueles pontos controvertidos. 

Apenas, estimaríamos aqui, Sr. Pre
sidente, deixar registrado o respeito com 
que o discurso de S. Ex.l~ foi ouvido, In
clusive com notas por nós tomadas sobre 
os pontos percutidos e da firme deter
minação que temos de, dessa discussão, 
chegar às melhores conclusões para o 
bem do Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Arnon de Mello. 

O SR. ARNON DE MELLO Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, guardo na me
mória o dia em que o vi pela primeira 
vez - a Aurélio Buarque de Holanda 
-, entrando na sala de aulas do Ginásio 
Adriano Jorge, de Maceló nos começos 
de 1923: rosto vermelho CÓmo pimentão 
maduro, Impetuoso, com ares dominado
res, de quem não vê obstáculos à frente. 
Menino recém-chegado de Porto Calvo, 
nascido em Passo de Camaragtbe e cres
cido em Porto de Pedras, no Norte do 
Estado, parecia Indomável, e a familla 
decidira submetê-lo aos rigores discipli
nares de um colégio da Capital do Es
tado. 

Com a minha transferência no ano 
seguinte para o Ginásio de Maceló, só 
vim a reencontrar Aurélio tempos depois, 
nos idos de 1928, agora como integrante 
do Grêmlo Literário Guimarães Passos, 
fundado por verdes jovens amadores da 
literatura. 

Já andava ele, então, à.s voltas com 
deveres de professor de Português do 
Orfanato São Domingos, e freqüentava, 
multo amigo, o moço Valdemar caval
canti, que, cronista do jornal católico da 
cidade, surgia independente dos padrões 
consagrados, tal revolucionário das le
tras, a Investir, furibundo, contra velhos 
ídolos literários, aos quais, em estilo sa
bot~oso e livre, fustigava como Inócuos e 
vazios, obsoletos e ultrapassados. Sema
nalmente, à boca da noite, nós nos reu
níamos no Guimarães Passos, sediado na 
acolhédora residência e sob a suave ba
tuta do Presidente Manuel Dlégues Jú
nior, que aliciava para a República das 
letras os companheiros de geração, entre 
eles também Raul Lima, Aloyslo Branco, 
Mendonça Júnior. 

José Lins do Rego 

Pouco antes, desembarcava em Maceló 
José Lins do Rego como novo fiscal de 
Bancos mas decididamente avesso aos 
c·onheclmentos bancários, pois todo vol
tado para as coisas da Literatura. Logo 
se tornou amigo do poeta Jorge de Lima, 
o parnaslano dos "XIV Alexandrinos", 
bem como de todos nós, jovens Intelec
tuais da época, e rápido a todos desviou 
do soneto bem metr!flcado para os ver
sos soltos do Modernismo. Dai surgiram 
O Mundo do Menino Impossível e Essa 
Nêga Fulô, de Jorge de Lima. 
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No R1o 
Novamente encontrei Aurélio mals tar

de, já então no Rio de Janeiro, para 
onde se mudara em busca de melo maior 
em que melhor se lhe expandissem e 
afirmassem as qualidades. Na então Ca
pital Federal, foi, por convite dé.Dario 
de Almeida Magalhães e Octávio Tar
quínio de Souza, secretariar a. Revista 
do Brasil, editada pelos Diários Associa
dos, e, convidado pelo poeta Manuel Ban
deira, passou também a. Integrar com 
ele a equipe responBável pelo Pequeno 
Dicionário da Língua Portuguesa, a cuja 
revisão se dedicou da 3." à 9." edição. 

Pouc·os anos decorridos, surge, editado 
por José Olymplo, o contista Aurélio 
Buarque de Hollanda, escritor admirável, 
estilo aprumado, forma escorreita, todo 
certinho, obediente à gramática., à rigi
dez das suas regras e normas, discipli
nado, muito diferente daquele rapaz 
recém-chegado de Porto de Pedras. 

"Dois Mundos" · 

Ao ensejo do lançamento do livro de 
contos de Aurélio - "Dois Mundos" -, 
em 1942, eis como a ele se refere José 
Llns do Rego: 

"Conheço-o desde menino. Vi-o fa
zer-se homem decorando poemas de 
Antonio Nobre, como mestre-escola 
de um orfanato. Senti-lhe a quentu
ra da alma, os entusiasmos, as tris
tezas, as grandes alegrias. Sinto-me 
com parte de irmão na. sua vitória. 
Relendo os seus contos, eu o vejo na. 
profundeza. de sua. alma, o loiro ra
paz, sempre à.s carreiras, sempre 
atrasado, uma. natureza transbor
dante de vida, de poesia." 

E, ainda, no mesmo artigo: 

"Como em Manuel Bandeira, como 
em Paul Valéry, a. gramática não 
sugou de Aurélio os seus sumos poé
ticos. Pelo contrário, Aurélio é dos 
que levam a gramática para a. poe
sia, porque faz da gramática um Ins
trumento de vida. Por Isto, a forma 
do mestre de português é tão íntima 
da criação popular." 

Dicionarista. 

O sucesso de Dois Mundos não o ine
briou, não arrancou Aurélio dos seus 
esforços de dicionarista. Ao longo dos 
anos, vemo-lo permanentemente às vol
tas com autores clássicos e modernos, 

com homens do povo e homens de letras, 
a catar palavras, a registrar vocábulos, a 
fixar termos populares, tomando nota de 
tudo com paciência e tenacidade, que 
lhe são proverbiais. Nos livros que lê, en
contram-se as observações e os sinais do 
dicionarista que não esquece nem se 
descuida do seu trabalho. 

Com invulgar capacidade de ser· útil, 
esmera-se, ao mesmo tempo, em rever 
provas de livros de amigos, os quais, re
cebendo a contribuição generosa do seu 
bom gosto literário, dele saem a bem di
zer obra nova. l!l agora. o Mestre, titulo 
que lhe foi conferido há muitos anos não 
se sabe por quem ou mais propriamente, 
- vamos usar a palavra da moda -pelo 
consenso dos que com ele privam e que 
se lhe ajustou como uma luva, mercê não 
só dos seus conhecimentos da Lingua 
Portuguesa como dos seus merecimentos 
de criatura humana, sempre cooperativo, 
aliciante, com a vocação de transmitir 
ao próximo o seu saber, valorizado pela 
experiência do professor e pela inteli
gência arguta do homem de letras. 

Ter o livro lido por Mestre Aurélio an
tes de publicado já é melo caminho an
dado para o bom sucesso. Sabe-se que 
a sua franqueza quase rude não deixa 
passar gato por lebre. Recordo que reviu 
com entusiasmo .Vila dos Confins, o ro
mance de estréia de Mário Palmério. E 
recordo produções literárias que nã·o vie
ram a. lume porque Aurélio, lendo-as, 
logo as condenou:· 

- Não presta. Não vale nada mesmo. 

Não dizia isso com a secura e a gra
vidade costumeiras em Grac1liano Ra
mos. Suas sentenças condenatórias eram 
sublinhadas pelo sorriso amigo e ao au
tor transmitiam mais confiança no futu
ro, animavam-no a novas tentativas. 
Mas seu caráter e seu amor a. Língua 
Portuguesa o faziam inflexível na defe
sa dela e, como que dominado por um 
dever de consciência, não admitia que 
se cometesse qualquer afronta aos seus 
ditames. Como se vivesse sempre a dar 
aulas, conversa com a gente sem se des
lembra.r da boa forma, que observa nas 
suas próprias palavras e não dispensa 
nas do interlocutor. 

Enfim, de aluno desabusado, Aurélio 
passou a Mestre consumado, e com au
toridade para. convocar e conquistar a 
simpatia e a submissão de todos às exi
gências das regras da Gramática Por
tuguesa. 
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Webster 

O respeito e o :apreço de Aurélio pelo 
vernáculo, a senedade com que de todo 
se devota IS.O seu estudo, o senso die res
ponsabilidade que o Cal'lacterlza. fazem
me ~embra.r epi.sócllo que se diz ocon'i
do com Webster, o Brande lexicógrafo 
inglês. CeDto dia, ao abrir, lnespemda
mente, a port.a do seu gabllliete de tra
balho, :a •e5Jl0Sia o encontra em atitude 
sobremanell1a amistosa com uma. daa jo
vens de sua •equipe de colaboradllires. 

- Websterl -exclama, estupefacta e 
11evoltada, •a velha Inglesa, - estou sur
pl1eend.l.da! 

Sobrepondo-se à situação de f·altoso 
colhido em flagrante, Webster deixa-se 
dominar pela sua responsab111dade de 
filólogo: 

- Você não está surpreendida, você 
está surpresa. Eu é que fui surpreendido. 

"Novo Aurélio" 
Rolam os anos; e aparece agora o Novo 

Dicionário da Língua. Portuguesa, o Novo 
Auréll.o. ~rometido há tanto tempo, es
perado com ·ansiedade, lança-o a Eclltora 
Nom F.rontel:l1a, por Iniciativa de Carlos 
Lace11da, que, afastado daiS lides politicas, 
se dedica hoj:e a :empreendimentos em
presariais diversos, entre eles o de editar 
livros. 

Conhecendo Aurélio, sempre à procura 
do melhor, semJll1e querendo ·alcan~ar o 
mais que per~lto - com aquela sua 
"preocupação, quase doentia, de sinte
se" por ele mesmo destacada no prefá
cio da 2.a Ecllção de Dois Mundos -
'anotlo-lhe, S'llll'pl'B!OO e surpl'leendiidio, a 
inusitada decisão de acelerall' o lan~a
mento do seu dicl.onário. E ele me conta 
por que o fez: 

- Carlos Lacerda telefonou-me, foi lá 
~ C'BISa e me f,ez proposta pa11a editlar o 
d:lclonálrl:o. As..cmm.l compromisso com ele 
:e não lhe pude falt!lll'. A equipe de cola
bora.dmles que ~:euni, animados por Ma
rina (sua esposa), me deu forças para 
cumprir a palavm empenhada. 

Língua do Povo'' 

O Novo Dicionário da Língua Portu
guesa é obra ·de uma vida Inteira vivida 
com dignid!lide e seriedade, a serviço da 
cultura brasileira. 

É obr:a de paclêncta e tenac:ldade, de 
trabalho permanente e infatigável, ali
cerçado n:o gosto pela pesquisa e pelo 

estudo, no empenho de aperfei~amento 
no 'amor ao iclloma. 

É obra de Inteligência e cultura, que 
não .se desvincula das nossas raizes clás
sicas, não Inv-este cont11a a "filiação dos 
tempos", a que se ·referl:a Machado de 
Assis. Respeita a tr!lidição mas não des
conhece aJS aflmlações do presente, BICO
lbendo de bom g11!lido as crliações dos 
dias atUals rejuvenescedoras do idioma. 
Se ,a língua se desenvolve como o ser hu
mano, não é passivei pará-~a. oomo não 
é passivei pa~:!lll' o tempo. Seria natural
mente a estagnação, vale dizer a morte, 
e não quer isso o povo, que é sua fonte. 
Anota, a .esse propósito, Gilberto Freyre: 

"É a massa., o povo, :a pl10Víncia., a 
11eglão, a aldeia, o próprio analfabe
to que ·· dá foil'Ça a.os kUomas, que 
lhes dá vi~, saúde, turbulência, di
verslidade, tudo que numa lingua. se 
opõe aos exce.soos de S'l'aça ou de 
arte. de esbilo, de uniformização de 
pronúncia, segundo padrões acadê
mlco.s, de refinamento de frase." 

Citando George Bo~w. para quem na 
Espanha a lingua do povo era superior 
à l1teratu11a, Gilberto F'reyl'e ressalta que 
ele ·exprimiu também uma real1d!lide bra
slleil:a. E a.crescenta: 

"PliiSISei mais de do•is anos a ler prln
c1palmente ·anúnCios de jorn·ais nas 
velhas gazetas brasileiras do século 
XIX: anúncios que são como a pró
pria gente de ou.tror.a a falar, a gri
ta.r, a praguej:a:r, a queixar-se, às ve
zes até a pensar ·alto, na sua voz de 
todos os dias, na sua lingua crua 
e natural, sem lltooaltUl'a nem latim. 
E cheguei à conclusão de que tais 
anúncios representam, entre nós, do 
ponto-de-visliaj oo' diesenvolvimento 
da Lingua Poztuguesa no Brasil, uma 
tradição superior à dos anais do Par
lamento, à da frase dos sermões, à 
do estilo da malo:rlia dos poetas e ro
mancistas da mesma época." 

Esclarecimento 
Assim também o compreende Aurélio, 

que informa no p~efá;cl.o do seu Dicioná
rio: 

"Pretendeu-se fazer um cllclonárlo 
médio, ou inf~:amécllo, etimológlco, 
oom ~azoável contingente vocabular, 
Sltuallzado, atento não .só à !ingua 
dos escritores- multo espec~almen
te os modernos, mas sem desprezo, 
que seria puel111, dos clássicos - se-
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não também à língua dos jornais e 
11evl..stas, do teatro, do rádio, da te~ 
Levlsão, ·a.o falar do povo, ·ao& llngua~ 
j!Wes diversos - regionais, jocosos, 
deprecia.tivos, prof!ssiona!s, glrles~ 
cos ... 
"Entre os autoil'es, dos ma.!s desva.l.ra~ 
das gêneros. f!gumm com ce11ba. ke
qüência os cronistas, por se mostra
l"em, em maJor ou menOil' grau, bons 
~ellWs da lingua vi'\'a. Nem foi 
esquecida outra. cl:a.sse de autores: 
·a dos letristas de sambas,. lll:MChas, 
canções que, além de captarem a 
criação llngüistica popular, não il'aro 
são, ainda por cima, criadores, in· 
ventores de palavras. 

"Injusto .seria deixar de recorrer aos 
comen:ta.ristas po.Jiticos, eoonõmicos, 
etc., ws repórtel-es, •aos notic~a.rlstas 
- desde os mais qualificados cola~ 
bol1adoves de vârl:a.s espécies de jor
na1s e 11ev!stas, até aos mais modes
tos, -aos focas anónimos, a.os que fa
zem a cozinha da profissão. 
"Dessas diversas fontes brotaram 
muitas das palavm.s deste dicionário. 
Bnotaram, ou se ·enriqueceram de 
acepções ou abonações." 

Língua Brasileira 

Procuro lliO dicionário de Aurelio Buar
que de Holanda novas palavras, criadas 
para exprimir os nossos sentimentos, as 
IIIOSSas emoções, as nossa& coisas dos tró
pitlos, e a encontro. Como o minemdor, 
Aurélio - repita-se - andou em busca 
delas, ·e •as incorporou ·ao· seu léxico, mo
ct.ernizando-o, pa.ra que ele não se toil'
nasse apenas um repositório do clá.ss!co, 
eLo passado, e fosse também válido ins
trumento de comunicação, cheio de vida, 
que l!ga.sse passado e presente e nos 
aproximasse a todos, elites e poovo. 

Isso mesmo fizel'am os jesuitas com o 
seu d1cionâr1o de lingua geral, especial
mente pal'a torna.r passivei, paa"a fa.c11!
tar o entendimento entre colonizadores 
e coloniza-dos, a ·estes levando lingua 
mais rica e mal..s act.equada às expressões 
do meio •e da criatuoo. humana que nele 
vi'o1e. 

Aliás, jâ que tocamos no ·assunto, lem
bre-se que o tupi não tinha 11eg11as nem 
mesmo algumas voga1s ou co·nsoantes. 
Como 'anotou Pero de Magalhães Gan-
4avo a.té lhe faltavam letras. F, L e R 
não existiam nele. "Coisa digna de es
J)anto, porque assim. os gentios não têm 

Fé, nem Lei, nem Rei, e desta maneira 
v1ven1 sem justi~a e deSOi!'denadamente." 
- ressaltou o Cl'Oll.!sta.. 

O Padre Vlewa chegava a pôr o ouvi
do na boca dos indlos paM ver se ouvia 
vogal..s e consoantes nas sílabas e paLa
v.ras que pl'onu.n<ll.avam. 

O Sr. Leite Chaves - Pennite V. Ex.a 
um .apa.l1te? 

O SR. ARNON DE MELLO - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Leite Chaves -Nós, d:a Oposição, 
nos associamos •a ·essa homenagem. Re
centemente, comprei o dicionário do 
Aurélio, e dig~o a V. Ex. a se •até ra. semana. 
passada, eu considerava o de Moil'ais o 
grande dicionário da Lingua Po!Ituguesa, 
confesso a V. Ex.a que o novo dicronário 
do llus,tre filólogo alagt~ano passou a 
mamar época m lexicogNI.fta brasileira. 
A homenagem é de todo justa, e V. Ex.a 
pod.e cootar para ela com o apoio inte~ 
gral da Bancada do MDB nesta Casa. 

O SR. ARNON DE MELLO - Muito 
obrigado, nobre Senador. 

Candango 

O povo está l'eSlmente no Novo Dicio
nári-o de Au;réllo, que não lhe dispen
sou ra. p!Uticipação, mesmo quando ele 
empresta às palavras sentido oposto a.o 
de suas origens etimológieas. Consldem 
tlliiXlbém Aurélio que "o povo é que ~az 
·a lingua e, quando uma palavm se w
na popula.r, não há razão pal'a não ser 
ofic~alizada". 

Citem-se, a esse respeito, dois vocá
bulos apenas, para mostl1llll' o compoil'ta
mento de Aurélio em f·ace da autoridade 
do po:vo na formação do idioma .. ou me
lhOil', no •rutnibuir signif!cad,o às paLa
VIl'las. 

A primeira seria candango, já que nos 
enoontl'a:m.os em Bra.sil1a, e Bras!Ua, que 
trouxe a vida pam estes cel'l'lados lnóspi
too, deu-lhe, àque1e V•Ocâbulo, nova vida 
ta:mbém. 

De onde nos chegou mesmo ele? Com a 
pa!av11a em primeiro lugar, Antenor Nas
centes, que. em seu livro A Gíria Brasi
leira, pontifica: 

"Este vocábulo só se aplica a conde
nad·OLS ou a ·europeus de baixa coruli
ção. Joã.o de Pinho explica como 
veio a ·apl!crur-se a.os poll.'ltugueses. 
Quenendo os hóspedes portugueses da 
ra!.nha Jinga-Banda pel1Segu1-la para 
se ap.ossiL!lem da.s suas teil'ras, disse 
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·ela: Kingundu Cooncliam.go) vieram 
.toon.ar a. minha. terra sem cnme, sem 
c·ausa.." 

V:ale Cabral recolheu a. palavra, se
gundo imagina Nascentes, "da. booa de 
escravos afrtca.no.s, nas fa.zendas flumi
nenses". E Aires da Mata Machado con
clui: "Ass:lm, o nome, que na. Afrioo. se 
a.plloou a con.dena.dos ou a. eUll"Opeus de 
baiXIa oondlção e depois oos portugueses, 
alcançou, IliO Bmsil, a· mesma exteiliSão 
de sentido, inic~almenbe entre os africa
nos, e mais wde velo a tornar-se o pe
jorativo de po!ltugues na boca de toda a 
gente. Eu mesmo o encontrei a.in.da. vivo, 
no Rio, pail'a referências deprecmtivas a 
copeiros e serventes lusitanos, por volta 
de 1922." Nessa ~acepção <abona. o termo 
Antenor Nascentes. "Em contestação ao 
que ai diz esse candango" - l'efere aas1m 
Doanlngo de Castro Lopes a Candi.do de 
Figueiredo, de quem não gostava. 

A muda.nça semântica foi relativamen
te rápida -e total, ,e nela influi Bl'a.silia. 
decisivamente. De inicio atribuiu-se a.o 
vocábulo a. signlflca.ção de fora.ste!ro. Em 
tel'l'a.s do Paraná, queria dizer "o homem 
do campo, das colônl.as". Ma.s a impor
tância de Bl'asill:a. foi gl'ande ,e <a ela 
coube coma.nd:a.r a. transformação. O Sr. 
Jus!lellno Kub11lschek, Presidente da Re
pública, dizia-se candango, e não se pe
i'a.VIa de exaltar ·a figura do candango, 
gl'aças 'a.o qual se COIIIStrulu a Nova Ca
pital. 

Slgnltlcado 

RecoNo a numerosos dlcicmários da 
Lingua Po1l'tuguesa e neles não acho n. 
pala.v11a Canda.ngo. Entre os que 'a 1.1e
glstra.m, estão o de Cândido de Flgueire
dlo, (Novo Dicionário); o de Macedo Soa
res (Dicion!ÍiriO Bl1a.slleliro da. Lingwa. Por
tuguesa) ; o de Cald-as Aulete (Dicionário 
Oontemp()l"âneo da Lingua Porluguesa.l; 
o de Tescha.uer (Novo Dicionário Nacio
nal) ; a Gt11ande Enciclopédia Portuguesa 
e Bl1aslle1ra., todos repetindo a. mesma 
definição: "Nome com que os africanos 
designam o português." La.udelioo Freire 
acrescenta.: "Gir. Tipo desprezivel ou de
feitu,oso." A G11a.nde Enciclopédia. define
o 'e 'a.duz: "Por extensão, qualquer pes
soa, especialmente, individuo defeituo
so, 1>0r11a-botas, Joã.o ninguém.." Caldas 
Aulete é mais completo. Além de 11epeth" 
o que di21em os outros, acteooenta.: 
"(Brrusil) lndlviduo ruim., ordlnárto. O 
que tem mau ~to. (Bl1asilia). Nome 
dado aos tl'a.ba.lhad.ores das grandes 

obras da. nova Capital br.a.silclra, de or
d:!ná.rio vmdo.s do Nordeste, e, por exten
sao, 'aos prdmeiros habitantes de Brasi
li:a.." 

Mestre Aurélio pega. o vocábulo nas 
sua:s nascentes: "Canda.ngo - Do qulm
bundo Kangund.u, cllm1nutivo de Kin
gundu - ruim., o!'dlnã.rio, vilão, por me
táitese ou a.s.slm1la.ção. s.m." E informa 
também que no Brasil era. designação 
que os africanos da.va.m aos portugueses; 
tinha ~!Linda. o significado em desuso -
anota Aurélio -de individuo ruim, or
dinário, com mau gosto, em Bl'a.silia dá
va-se o nome aos operários, geralmente 
vi.ndlos do Nordeste, e '8.011 seus primelroa 
ha.b~ta.ntes em geral. 

A&slm, a palavra. mudou de .Bignlfiea.ção 
e pll.'lllou •a dieslgn:wr, em vez de i.ndlviduo 
ruim, coano na. sua etimologia. <angolesa, 
os heróis de Bl'aosilla, aqueles que coos
truliram esta nova Capital do Pais ou 
foram seus primeiros habitantes. E Au
rélio, fi:Jta.n.do a mudança. e, aceitando-a, 
oonskLerou em desuso o antigo significa
do. Fez-se, ~assim, a vo!lllta.de do povo. 

Curtir 
Curtir é o outro vocábulo, agora de 

uso multo freqüente mas com a signifi
cação bem diversa da anterior. vem do 
latim retere e quer dizer "desgastar 
pelo atrito". Aurélio registra também 
"com-ewe", do latim vulgar, e cita os 
seus numerosos significados em portu
guês. Curie-se o couro para preservá-lo 
da putrefação; curte-se o alimento, 
"pondo-o de molho em liquido adequa
do"; curte-se o ser humano, expando-o 
ao "sol para. torná-lo saudável"; curte
se a pele, queimando-a para. enrljecê-la.; 
curte-se o efeito da bebedeira. Curtir é 
também sofrer, padecer, suportar. A pá
gina de 155 de Páginas Recolhidas, Ma
chado de Assis emprega o verbo em tal 
sentido: "curtindo violentas dores ne
vrálgicas". Mas os tempos mudam e o 
povo brasileiro lhe !;lá nova. significação, 
diametralmente oposta à anterior. E Au
rélio abre-lhe as portas do seu grande 
dicionário; curtir um som; curtir um ba
rato"; curtir: "gozar, desfrutar,, deleitar
se em; curtir uma festa, curtir uma via
gem, um· bom papo". Curtir - "experi
mentar êxtase provocado por droga." 

Aproxima, assim, o Dicionário de Au
rélio a língua escrita da lingua. falada, 
reconhecendo-lhe a condição de vivo 
elemento de expressão, do qual participa 
o povo com a sua. força criadora. 
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Português de Portural e do Brasil 
Seria o caso então de perguntar-se se 

tal realidade não nos afasta do Portu
guês de Portugal. 

Há anos passados, andei pelas áreas 
de colonização portuguesa na Africa, as 
quais me sugeriram a propósito da nos
sa llngua numerosas observações talvez 
ainda válidas para os dias de hoje. Por 
exemplo: o Português falado em Portu
gal - no Portugal metrópole ·- é o mes
mo falado no Brasil, mas apresenta di
ferenças de fonética, prosódia, vocabu
lário, sintaxe, formas de tratamento 
que o tomam às vezes incompreensívei 
para nós, brasileiros, como o que fala
mos é geralmente difícil de ser entendi
do pelos lusitanos. Paranhos da Silva o 
confirma à página 26 do seu livro 
O Idioma do Hodierno Portugal com
parado com o do BrasU: 

"Posso assegurar que em Portugal 
há quem não entenda os brasileiros 
senão com grande esforço. Mesmo 
professores em Portugal têm dito a 
seus discípulos brasileiros que não 
entendem bem a sua maneira de fa
lar." 

O Embaixador Araújo Jorge, antigo 
chefe da Missão Diplomática do Brasil 
em Portugal, estudioso de questões lin
güístlcas, considerava que o Português 
de Portugal guarda mais fidelidade ao 
Latim que o do Brasil, que dele se vai 
distanciando, embora o Interesse que te
mos em manter a mesma língua, em 
respeitar tanto quanto possível a sua 
origem latina, para mais longe levar o 
nosso pensamento. 

Antônio Sérgio, que encara o problema 
sob o ponto de vista biológico, acentua: 

"Fraquísslma originalidade a do es
critor que precisa, para poder escre
ver língua própria, de usar vocabu
lário e sintaxe diversos dos que são 
empregados por toda gente." 

Mas Antônio Sérgio considerou a ques
tão de ponto de vista diferente daquele 
sob o qual a vêem os brasileiros. 

"Nós, os escritores nacionais - di
zia José de Alencar - se quisermos 
ser entendidos do nosso povo, have
mos de falar-lhe em sua llngua, com 
os termos ou locuções que ele en
tende e que lhe traduzem os usos e 
sentimentos. Não é somente no vo
cabulário, mas também na sintaxe 
da língua, que o nosso povo exerce 

o seu Inauferível direito de impri
mir o cunho de sua individualidade 
ao instrumento das idéias." 

Alencar manifesta essa opinião mas 
exalta a Língua Portuguesa: ' 

"Se o Português, transferindo-se pa
ra a América, desenvolvendo-se no 
seio de uma natureza tão opulenta 
CÇ~mo aquela onde se enriqueceu o 
sanscrito, seu antepassado; se o 
Português nestas condições não ti
vesse o viço e a seiva necessária 
para brotar de si um novo idioma 
sonoro, exuberante e vigoroso, triste 
dele: seria uma língua exausta, vo
tada a breve e rápida extinção." 

Identificação 
Aliás, no caso llngüístico, nós, do 

Brasil, apresentamos interessante parti
cularidade, que mais nos identifica com 
o Português. Todas as zonas de forma
ção lusa têm a sua língua própria ou 
o seu dialeto. Moçambique e Angola fa
lam o Português, mas falam muito mais 
o shishuabo, o kissuahili, o quimbundo. 
Dir-se-â que é lógico que assim seja, 
pois se trata de continente já habitado 
quando ali apartaram os lusitanos. As 
ilhas de Cabo Verde, porém, eram desa
bitadas e, no entanto, raro é o filho do 
arquipélago que não se exprime comu
mente em "crioulo". E isto se dá. apesar 
da reação existente em favor de Portu
gal, a julgar pelo que de uma jovem ouvi 
à minha passagem por Santiago: -
"Meu pai é sargento e ralha vivamente 
comigo sempre que falo "crioulo", Ele 
não gosta do nosso dialeto. Mas que hei 
de fazer se é essa a língua de todos 
aqui?" 

A Africa era habitada por pretos, e 
em Cabo Verde não havia viv'alma an
tes da chegada dos lusitanos. No Brasil, 
porém, existiam os índios com a sua in
finidade de dialetos, e outros tantos fo
ram trazidos pelos escravos africanos. 
Mais do que isso: como já lembrei, os 
próprios j esultas, Anchleta à frente, se 
encarregaram de fixar a llngua geral, 
que ensinavam aos columins e para a 
qual traduziam os cânticos religiosos. 
Hoje, quem falará em nosso País o tupl, 
o tupi-guarani ou o guarani, que no Pa
raguai é falado por tão alta porcentagem 
da população? A llngua indígena per
deu-se ao longo dos anos com os dialetos 
africanos, e ninguém pensa seriamente 
cm ressuscitá-los. Teria tido a provisão 
de 1727, proibindo o seu uso, força bas-
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tante para, por si só; banir deste País 
o tupl? 

Se a unidade de religião assegurou a 
nossa unidade territorial à da língua, 
ainda agora tão viva, não hâ dúvida que 
lhe trouxe Inestimável contribuição. 

Intelectual e Homem Público 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Antes de concluir estas palavras em 

homenagem a um escritor dedicado es
tudioso do nosso Idioma, estimaria dizer, 
como V. Wright Mills, que "o Intelectual 
é um homem público, mesmo que não 
queira sê-lo". Suas obras, não Importa 
o campo em que exercite seu poder cria
dor,. são mensagens que dirige ao povo 
e que o tomam evidentemente homem 
público através da Influência que tem 
sobre o presente e o futuro. 

Ressalte-se, por outro lado, que "sua 
função especifica é a cultura e a defesa 
da cultura", que não só Interessa a uma 
nação mas a .todas as nações, se "se 
entende cultura no sentido mais amplo, 
como acervo histórico da humanidade, 
e, portanto, superior a qualquer sistema 
politico ou contingência histórica nacio
nal". 

Não é, por certo, o Intelectual, do pon
to de vista da ação e da m!litança, po
litico-profissional e sim ocasional, como 
já o disse Max Weber. Tal caracteristl
ca, entretanto, não lhe diminui as res
ponsabilidades, que são grandes e gra
ves. Embora ocasional, no que diz res
peito à ação propriamente politica, é 
permanente sua Influência nos espiritos. 
Suas palavras a todos convoca e sensi
biliza e pesam fortemente para as de
cisões coletlvas. Não produz ele, assim, 
efeito puramente espasmódico, com a 
tenuidade e a superficialidade das emo· 
ções passageiras, mas alcança a profun
didade das consciências, persuadindo-as 
e conquistando-as. o que desinteressa
damente e com Idealismo realizou ao 
longo dos anos dá-lhe autoridade para 
falar e direito para ser seguido quando 
se faz necessário ouvir a sua voz. Na 
forma de expressão, que é a arma com 
que luta, evidencia, ademais sua voca
ção de servir. 

!!: realmente o Intelectual um servidor 
da coletlvldade, que se aperfeiçoa atra
vés de suas obras, das quais aufere co
nhecimentos que a aparelham para bem 
atuar quando for preciso. Grata aos seus 
ensinamentos, é a ele que ouve então, 

para definir-se, reconhecendo-lhe, as
sim, a autoridade de liderança. 

Saúdo, Sr. Presidente, em Aurélio 
Buarque de Holanda, um homem público 
que acaba de prestar excepcional ser
viço à cultura nacional, vale dizer ao 
povo brasileiro, com a publicação do seu 
Dicionário. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wllson Gonçal
ves) - Na forma regimental, concedo a 
palavra ao nobre Sr. Senador Petrônlo 
Portella, que falará como Lider da 
Maioria. 

O SR. PETMNIO PORTELLA. - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, confesso que 
é sob constrangimento que venho à tri
buna na tarde de hoje, para tratar de 
uma entrevista dada ontem ao Jornal da 
'!'arde, de São Paulo, pelo Ilustre Sena
dor Paulo Brossard. Lá, como aqui, e lá, 
mais do que aqui, S. Ex.• avançou em 
conceitos, alguns dos quais atingindo o 
mundo politico com Ironias que não po
dem passar sem o mais veemente dos 
protestos da Maioria desta Casa, através 
do seu Lider. S. Ex.•, Sr. Presidente, 
tem o dom, já por mim aqui decantado, 
de se repetir em tudo. S. Ex.• dificil
mente sal daqueles cedlços conceitos, 
fazendo questão até do requinte de rei
terar as mesmas expressões. E, ontem, 
S. Ex.• começa por fazer a apologia do 
Parlamentarismo, para, em seguida, di· 
zer que: 

No regime presidencialista, espe
cialmente o nosso, as crises do Go
verno são sempre crises Institucio
nais. E ocorre aqui um absurdo: o 
partido que não é mais majoritário 
continua no Governo. !!: o que acon
teceu no Rio Grande do Sul e em 
São Paulo, depois das eleições de 15 
de novembro. A regra universal é 
a de que quem deixa de ter maioria, 
deixa o poder. 

Sr. Presidente, não devem pai!!! ar sem 
c reparo devido essas declaraçoes que 
atentam contra a ordem juridlca e a 
verdade. o Governador atual de São 
Paulo, foi eleito pela maioria da Assem
bléia Legislativa e o povo de São Paulo, 
quando compareceu às umas em 15 de 
novembro foi para eleger os represen
tantes na Assembléia Legislativa. Não 
se pode, Sr. Presidente, transferir votos 
dando-lhes efeitos que eles não podem 
ter e por via de Interpretação. Absolu
tamente é errônea e é falsa a declara
ção do nobre Senador Paulo Brossard. 
Não foi o Sr. Paulo Egydlo usurpador de 
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nada. Elegeu-se de forma lndlreta, atra
vés da Assembléia Legislativa, por maio
ria do povo de São Paulo, através dos 
seus representantes e de acordo com a 
lei. A circunstância de terem tido os 
correligionários de S. Ex.a, na eleição 
de 15 de novembro, maioria, isso não 
lhes confere direito por Interpretação de 
mudar a lei, mudar a estrutura juridica 
do País para o efeito que o eleitorado 
não atribuiu às· eleições, porque quando 
o eleitor comparece é para o fim que a 
própria lei previamente estabelece e 
Institui. De maneira que, esse argumen
to é rigorosamente falso, como falsos são 
os outros argumentos expendldos por 
S. Ex.a perante ... 

O Sr. Lázaro Barboza. - Permite 
V. Ex.a um aparte, nobre Senador Pe
trônfo Portella? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Pois 
não. 

O Sr Lázaro BarbOza - Senador Pe
trôn!o 'portella, não há dúvida de que 
quando o eminente Senador Paulo Bros
sard externava o ponto de vista de que, 
tendo o atual Governador de São Paulo, 
sido eleito pela Assembléia Legislativa, 
ou por um colegiado em fim de man
dato, ocorria inegavelmente um fato sul 
generis. Não estou apoiando a tese t!lo
sófica do eminente Senador no tocante 
ao regime parlamentarista, digamos as
sim. Mas, ocorre que na Assembléia Le
gislativa de São Paulo, ou na de qual
quer Estado da Federação, que elegeram 
os Governadores que tomaram posse em 
15 de março, seus parlamentares não fo
ram eleitos sob o Império de uma Cons
tituição que lhes assegurassem a condi
ção de Membros de um colégio eleitoral 
para eleger os Governadores de Estado. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Se 
V. Ex.a diz Isso, remeto V. Ex.a. para a 
Emenda Constitucional. 

O Sr. Lázaro BarbOza - Mas, a Emen
da Ccnstitucional de 1969 prevê ainda 
eleições de Governadores como d!retas. 
Houve posteriormente, se não me falha 
a memória em 1972, uma alteração que 
permitiu que as eleições de Governado
res de Estado se fizessem em 1974, pelo 
voto indireto. Mas, até aí, os parlamen
tares não haviam, por ocasião de suas 
eleições, recebido do povo a delegação 
de poderes para elegerem os Governa
dores de Estado. Era esta apenas a ob
servação que queria fazer ao pronun
ciamento de V. Ex.a 

O SR. PETRONIO PORTELLA - V. 
Ex.a. sabe que quando a regra constitu
cional foi !nstltuida, o Congresso Na
cional estava no uso e no gozo das suas 
faculdades; aquelas, exatamente, esta-
belecidas na Carta Maior. · 

O Sr. Lázaro BarbOza - Mas, Exce
lência, não estou alegando Isso! 

O SR. PETRONIO PORTELLA - A 
Emenda Constitucional foi feita ... 

o Sr. Lázaro Barbosa - Estou ale
gando a condição de fato. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Mas 
estou exatamente referindo· tendo em 
vista a situação de direito. Não podemos 
estar a argumentar com aquilo que seja 
do nosso interesse ou do nosso ponto de 
vista. Temos uma ordem juridica vigen
te, em função da qual temos de· agir e 
temes de atuar. Este é o nosso condicio
namento. O condicionamento é a ordem 
jurídica que o Ilustre Senador Paulo 
Brossard faz questão de negar. 

O Sr. Lázaro Barboza - Mas V. Ex.a 
me permite uma observação? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Pois 
não, com prazer. 

O Sr, Lázaro Barboza - Quero refe
rir, mais uma vez, que o Senador Paulo 
Brossard, ao aduzir ... 

O SR. PETRONIO PORTELLA - V. 
Ex.a. conhece o texto? 

O Sr, Lázaro Barboza - L! a entre
vista de S. Ex.a 

O SR. PETRONIO PORTELLA - V. 
Ex.a. va! ter muito que justificar. 

O Sr. Lázaro Barboza - Ele quis sa
ber essa questão de fato, quis parlamen
tar - eles que elegeram os Governado
res - quando se elegeram os Depu
tados ... 

O SR, PETRONIO PORTELLA - Isso 
não fel o que ele disse aqui. v. Ex.a está 
construindo ... 

O Sr. Lázaro Barboza - Mas está im
plícito. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Não 
está !mplic!to. Está explícito o seguinte: 
Há uma Emenda Constitucional apro
vada pelo Congresso Nacional, em fun
ção da qual as assembléias legislativas, 
mais precisamente, o corpo de legisla
deres, cujo mandato se extinguiu em 
31 de janeiro, elegeu em cada Estado os 
seus G<lvernadores. Esta é a situação j u
ridica, então vigente. Querer o Ilustre 
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Senador Paulo Brossard modificar Intei
ramente a estrutura juridica, exatamen
te, para atender as suas conveniências 
politicas, evidentemente, é o que não 
está certo. E esse é o menor pecado de 
S. Ex.a. na entrevista. 

Espero que v. Ex.a. me ouça, para que 
no final justifique ln totum, os concei
tos que impugno. Não quero me deter, 
naquilo que não é, exatamente, o que 
me trouxe à tribuna. 

O Sr. Lázaro Barboza - Pois não, ou
virei V. Ex.• 

O SR, PETRONIO PORTELLA - Mas, 
Sr. Presidente, em seguida, s. Ex.a. fala 
em usurpação de poder. 

Ora, os representantes se elegeram o 
ano passado, antes das eleições. Agora, 
a posterior!, é uma usurpação, diz. Nós 
teríamos, a seu juizo, o poder de advi
nhar o que haverá depois, o que iria 
verificar-se em novembro. Assim, por 
antecipação houve uma. usurpação, atra
vés de um prccesso normal de trami
tação de uma emenda à Constituição. 

Mas S. Ex.a. exorbita. e chama. isso de 
usurpação. Pois bem, sai da usurpação, 
e tenta. fazer Direito constitucional 
Comparado numa alusão aos Estados 
Unidos, Suécia, Holanda, Dinamarca, a. 
própria. Alemanha Ocidental, que fica
ram ricas antes de viver num regime de 
absoluta liberdade. 

Eu, já tive ocasião, de mais de uma 
vez, esclarecer bem que nós não podemos 
examinar a. situação desses países, prin
cipalmente, da América do Norte e da. 
Europa., sem examinarmos as condições 
históricas, em que cada sociedade se de
senvolveu e enriqueceu. 

Temos hoje uma situação Inteiramen
te diferente. Temos o mundo metamor
foseado pelas comunicações. Temos hoje, 
a celeridade, a presteza, a rapidez e a 
eficiência dos ataques mais séries às 
Instituições e à sociedade e, é preciso 
que tenhamos Instituições capazes de 
responder, com igual presteza e _Igual 
violência. a esses ataques. Isso nao foi 
bem esclarecido e nem objeto de desen
volvimento do raciocínio do ilustre Se
nador no seu simplcrlsmo de sempre e 
no seú jogo de frases feitas. 

Mas, S. Ex.a continua no mesmo dia
pasão e, já agora na linguagem do jor
nalista e, para honra minha, teria sido 
eu o alvo principal das suas criticas e 
das suas Ironias E, continua naquele 
velho refrão: eu fui revolucionário de 

primeira hora; eu preguei ruptura da 
ordem constitucional, entretanto, o Pre
Sidente Nacional da ARENA foi contra 
o movimento armado, ele defende a Re
volução e eu a combato. Fica Insistente
mente a dizer isso, sem esclarecer os 
motivos pelos quais resolveu desenten
der-se com a Revolução, como também, 
sem explicar a tra.j etória da sua vida 
pública. No Rio Grande do Sul, quando 
ainda quentes eram os seus ataques ao 
Governador do Estado de S. Ex.a., rece
bia e aceitava. uma proposta. para Inte
grar-lhe o Governo. Sempre o mesmo 
homem, o jurista de sempre, o forma.
llsta, aquele que se agarra a um jurlsmo 
ultrapassado e morto, e pensa que tem 
o poder mágico de ressuscitá-lo. S. Ex.•, 
lá no Rio Grande do Sul, Secretário de 
Interior e Justiça, desobedecia a uma 
ordem judicial, fechando uma emissora.: 
aquela Instituição conseguia uma. limi
nar que o então Secretário Paulo Bros
sard desobedecia, também em nome do 
seu estranho jurlsmo. 

Sr. Presidente, deixemos a parte que 
não Interessa, que é a parte pessoal, 
cumprindo apenas acrescentar que só 
há. revolução para o Sr. Paulo Brossard 
quando coincidente com o seu Interesse 
ou com o seu juizo lnfalivel. A partir do 
momento em que S. Ex.• se desentendeu 
cem a Revolução, passou a merecer ou
tros qualificativos o Movimento que ele 
aplaudira e abençoara. 

Sr. Presidente, em seguida S. Ex.a .é 
Interpelado sobre se o MDB pode chega.r 
ao Poder. E responde: 

"l!: preciso respeitar a vontade do 
povo, expressa nas urnas." 
"l!: exa.to que as Forças Armadas" -
faz uma digressão a respeito das 
Forças Armadas - "a.cima do Go
verno e à margem do Governo, elas 
não devem estar." 

Mas S. Ex.a. ai não fica e, sem dizer 
de quem o conceito, continua: 

"A Oposição era considerada e tem 
sido considerada erradamente como 
Inimiga do Pais, "embora seja. for
mada por brasileiros tão bons como 
os que estão no outro Partido". E ele 

· vê, no exame da possibilidade de 
criar outros partidos, uma manobra 
contra o MDB." 

Essa manobra não é nossa. 
Antes de 15 de novembro, segundo 
Brossa.rd, o quadro era perfeito: ha
via um Partido. 
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As mesmas coisas de sempre. Mas no 
final S. Ex." chega ao paroxismo da pai
xão, neste trecho: 

- Quando ainda se fala nas extin
tas legendas, é um bom sinal. Sinal 
de que os partidos extintos não fo
ram construidos na areia. Os dois 
atuais, se não estão definitivamente 
consolidados· como partidos, atingi
ram, pelo menos, um estado cartila
ginoso. Extingui-los seria um retro
cesso. Criar outros é prolongar o 
estado de anormalidade. 
Essa anormalidade, para Brossard, 
"está confinando a uma espécie de 
senzala politica, 99% da população". 
100 milhões de pessoas não podem 
viver em função de meia dúzia de 
fanáticos, sempre prontos a ver ini
mig·os no Legislativo, na imprensa e 
até mesmo no meio empresarial. 
- O governo diz, a todo momento, 
que ·a subversão foi reduzida a ní
veis inexpressivos. Mas a Nação está 
subjugada pela· subversão que o go
verno diz ter acabado. Quero uma 
estatística que mostre, exatamente, 
quantas pessoas ainda estão envol
vidas na subversão, de modo a Jus
tificar a senzala politica em que 
vivem 1CO milhões de brasileiros. 

Sr. Presidente. Na senzala politica em 
que vivem 100 milhões de brasileiros, essa 
Casa seria o que nessa senzala? E nela o 
que representaria o Senador Paulo Bros
sard? S. Ex." não estaria a atentar con
tra o bom nome do País, não estaria in
juriando os brasileiros, e ultrapassando 
os limites da própria Lei? Sei que S. Ex." 
considera ato de coragem o mimosear 
governantes com qualificativos fortes. E 
foi até objeto de pesquisa de S. Ex.", 
expressões, d·oestos, de parlamentares do 
Império à Sua Majestade. 

É do gosto de S. Ex." demonstrar cora
gem exibir coragem à base de adjetiva
ção imprópria. Mas, Sr. Presidente, con
siderar o nosso Pais come uma senzala 
política, em que vivem 100 milhões de 
brasileiros é, positivamente, exorbitar. E 
é para que não passe isso despercebido, 
para que dos nossos Anais conste o perfil 
politico de S. Ex.", como homem ap:üxo
nado e capaz de todas as tropelias verbais 
à serviço de suas paixões politicas, é que 
ocupei, neste fim de tarde, esta Tribuna 
para expressar o mais veemente protesto 
da Maioria, nesta Casa. 

O Sr. Evelásio Vieira - Permite V. 
Ex.n um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Com 
o maior prazer. 
· O Sr. Eveláslo Vieira - Não tenho 

condições de discordar, inteiramente, de 
V. Ex.", porque precisaria ler, refletir a 
respeito das expressões do Senador Paulo 
Brossard. Mas há uma afirmação .de V. 
Ex." no sentido de insinuação, que atinge 
a moral do Senador Paulo Brossard e que 
eu não poderia silenciar e manifestar-me. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Gos
taria que V. Ex." deixasse expresso. 

O Sr. Evelásio Vieira- Quando V. Ex." 
diz que o Governador fez uma proposta 
e houve acerto, logo no inicio das afir
mações de V. Ex." Essa preposta se sub
entende come um entendimento não 
correto, não licito. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, mudou o léxico; as expressões 
já não têm o sentido próprio. 

Não sabia que "proposta" traz em si 
uma conotação pejorativa. Se, no dicio
nário de s. Ex.", tal ocorre, deve deixar 
multo claro que a empreguei no sentido 
universalmente aceito: o Governador 
propôs que o Deputado Estadual inte
grasse o seu Governo e S. Ex." acedeu. 
Não deixei a frase incompleta; o verbo 
nem ficou intransitivo, com os três pon
tinhos a indicar aquilo que a minha fal
ta de coragem não ousaria dizer. Não! 
Em nenhuma hipótese, ofendi S. Ex." A 
maior ofensa ao Senador Paulo Brossard 
está, exatamente, no seu artigo, quando 
se deduz que sendo Senador S. Ex." in
serido está "numa senzala política". O 
Senador sim, se injuriou, injuriando o 
Brasil, injuriando as Instituições, que
rendo significar com isso coragem quan
do, em verdade, outro qualificativo bem 
mereceria S. Ex." 

Em nenhuma hipótese, Sr. Presidente, 
a palavra "proposta" tev.e conotação pe
jorativa. Estou a dizer isto porque tenho 
o discurso de S. Ex.", quando assumia a 
Secretaria e deixava bem claro que, fazia 
pouco, condenava o Governo, mas, visan
do a bem servir o Pais, resolvia aceder 
ao chamamento para a prestação de um 
serviço público. De maneira que, em ne
nhuma oportunidade desta narrativa, 
avancei o sinal, no qualificar o !lustre 
representante pelo Rio Grande do Sul. 

Quem o feriu foi ele próprio, ferindo o 
Brasil e injuriando as suas instituições. 

Esse é o problema, tal como eu o co
loco. Não quero discutir as variações, no 
tempo e no espaço, do Ilustre Senador 
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pelo Rio Grande do Sul. Nem quero, tam
bém, discutir sobre se ele tinha ou não 
razão ao sair da Oposição e assumir um 
lugar no Governo. Não é do meu gosto 
tratar de assuntos pessoais. De minha 
parte, nunca variei de posição para con
quistar outros posições, posições maiores 
e melhores na vida pública. Nem mesmo 
nesse episódio. Eu era Governador, Go
vernador permaneci. Como de resto te
nho, ao longo da minha vida pública, 
ocupado os mais qualificados postos, to
dos eles mercê do pronunciamento popu
lar. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, 
quero lavrar o protesto mais veemente, 
mais solene, contra as declarações Inju
riosas ao Brasa, aos brasileiros e às suas 
instituições. 

O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex.a per-
mite um aparte? , 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Com 
prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira - A colocação 
agora foi clara, mas a anterior, V. Ex.a 
vai-me perdoar, não o foi. 

O SR. PETRôNIO PORTELLA - O 
problema é o seguinte: V. Ex.e. tinha um 
conceito de "proposta" deixando sempre 
Implícita a conotação !lícita. Eu não fui 
comerciante, não sou, nunca admiti esse 
tipo de diálogo com ninguém e a respeito 
de ninguém falo dessa forma. Quando 
digo "proposta" dou aquele sentido pró
prio que os dicionários registram. Valha 
a oportunidade que V. Ex.a me concedeu, 
para que, fique explícita a minha pala
vra. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENHOR 
PETRõNJO PORTELLA EM SEU DISCURSO: 

PARLAMENTO, RECEITA DO SENADOR,, 
PARA O BRASIL 

Inaugurando o Clube dos Repórteres 
Políticos de São Paulo, o senador Paulo 
Brossard fez um exame do momento po
lítico nacional e das perspectivas do 
MDB. Foi uma conversa de quase quatro 
horas, sábado, no Esporte Clube Pinhei
ros, depois de um almoço que lhe foi 
oferecido por mais de vinte jornalistas 
do setor político. 

Brossard, um dos fundadores do extin
to Partido Libertador, defendeu a tese do 
parlamentarismo, afirmando que só o re
gime de gabinete. onde o chefe do Estado 
e o chefe do governo são pessoas distin
tas, pode evitar as crises !nst!tuc!ona!s. 

- O chefe do Estado não representa 
partidos e, por isso, ele é o poder mode
rador. Na Inglaterra, por exemplo, há 
crises de governo, que nunca se transfor
mam em crises Institucionais. Quando o 
partido majoritário perde o poder, não 
passa pela cabeça de ninguém editar Atas 
Institucionais, porque a crise é apenas 
de governo - disse Brossard. 

- No regime presidencialista, especial
mente o nosso, as crises do governo são 
sempre crises Institucionais. E ocorre aqui 
um absurdo: o partido que não é majori
tário continua no governo. I!: o que acon
teceu no Rio Grande do Sul e em São 
Paulo, depois das eleições de 15 de no
vembro. A regra universal é a de qué 
quem deixa de ter maioria, deixa o poder. 

Brossard concorda com a tese de que 
no Brasil, salvo algumas exceções, as 
Forças Armadas tem exercido uma espé
cie de poder moderador. Uma dessas ex
ceções, segundo o senador gaúcho, ocor
reu em 1937. Quanto ao fato de que, nos 
últimos dez anos, esse poder moderador 
tem sido exercido Ininterruptamente, 
Brossard acha que é Indispensável "o 
respeito à vontade do povo, expressa nas 
urnas", porque, sem Isso, não haverá 
exercício de poder moderador, mas "usur
pação de poder". Apesar de ser favorável 
à tese do parlamentarismo, Brossard não 
proporá, agora, nenhuma emenda consti
tucional para modificar o sistema de 
governo. Ele sabe que, no momento, não 
haveria condições para uma modificação 
desse tipo. Insistirá, no entanto, no de
bate da tese. 

O debate, para ele, é fundamental: 

- Boas instituições não caem do céu. 
Elas decorrem do debate mais amplo pos
sível. Só o debate gera o consenso da 
maioria. E o debate atual, no Congresso, 
só pode produzir bons resultados. Dizer 
que a abertura, ou distensão, prejudicam 
a nossa balança de pagamentos é absur
do. Seria admitir que os Estados Unidos, 
a Suécia, a Holanda, a Dinamarca, a 
própria Alemanha Ocidental ficaram ri
cas antes de viver num regime de abso
luta liberdade. Durante a ditadura do 
Estado novo, essa história de dizer-se que 
era preciso primeiro ficar rico para de
pois ter liberdade, andou multo em moda. 

O senador Petrônio Portella, presidente 
nacional da Ar,ena, foi o alvo preferido 
das ironias de Brossard. Em duas opor
tunidades, ele não perdoou as incoerên
cias do chefe arenlsta. 
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- Democracia é o consentimento da 
maioria. Por Isso, não tem sentido que o 
governador do Rio Grande do Sul, onde 
o MDB fez maioria, seja escolhido no 
Plaui. (Portella é senador pelo Piaui, e, 
como presidente nacional da Arena, aju
dou o governo federal a escolher os novos 
governadores.) 

- Apoiei a Revolução de' .março de 
1964. Era a única salda para. o estado de 
coisas daquela época. Claro que o movi
mento de 1964, do ponto de vista formal, 
foi ilegal. Qual a revolução que não o é? 
No Piauí no entanto, esse mesmo movi
mento foi considerado sedição. (Ele alu
de ao fato de Petrônlo Portella, então 
governador do Piaui, ter mandado men
sagem de solidariedade a. Goulart, depois 
que as Forças Armadas, em Minas, já 
haviam iniciado sua marcha. Nesse do
cumento, Portella considerava o movi
mento mllltar como sedição.) 

O MDB pode chegar ao poder? Brossard 
acha. que sim, a menos que ocorra algo 
irr.previsto. Poder nos Estados, em 1978, 
e poder na República, em 1982. Mas o 
MDB teria o apoio militar? 

Brossard diz que não sabe. Ele só sabe 
que "é preciso respeitar a vontade do 
povo, expressa nas urnas". Reportando
se ao discurso feito recentemente pelo 
senador Jarbas Passarinho, Brossard con
cordou em parte: 

- É exato que as Forças Armadas tem 
sua origem na classe média. Elas sempre 
sintonizaram as aspirações populares. A 
única exceção foi o golpe de 1937, contra 
o qual se insurgiu Armando de Salles 
Oliveira. Mas elas são e devem ser meio 
institucional permanente para a defesa 
dos Interesses nacionais. Mas não acima 
do governo e à margem do governo. 

A oposição para o senador gaúcho, tem 
sido considerada erradamente como ini
miga do Pais, "embora seja. formada por 
brasileiros tão bons, como os que estão 
no outro partido". E ele vê, no exame 
da possibilidade de criar outras partidos, 
uma manobra contra o MDB. Antes de 
15 de novembro. segundo Brossard, o qua
dro era perfeito: havia um partido do 
governo, que pertencia ao governo, que 
era propriedade do gov.erno, que ganha
va as eleições. E um outro partido, bas
tndo, achinc: lhado, destinado a perder. 

- Quando ainda se fala nas extintas 
legendas, é um bom sinal. Sinal de que 
cs partidos extintos não foram construi
dos na areia. Os dois atuais, se não estão 
definitivamente consolidados como par-

tidos, atingiram, pelo menos, um estado 
cartilaginoso. Extingui-los seria um re
trocesso. Criar outros é prolongar o esta
do de anormalidade. 

Essa anormalidade, para. Brossard, 
'"está confinando a. uma espécie de sen
zala. politica., 99% da população". Cem 
milhões de pessoas não podem viver em 
função de mela dúzia de fanáticos, sem
pre prontos a ver inimigos no Legislativo, 
na Imprensa. e até mesmo no melo em
presarial. 

- O governo diz a tOdo momento, que 
a subversão foi reduzida. a níveis Inex
pressivos. Mas a Nação está subjugada 
pela subversão que o governo diz ter 
acabado. Quero uma estatistlca que mos
tre, exatamente, quantas pessoas ainda 
estão envolvidas na. subversão, de modo 
a justificar a senzala. politica em que 
vivem 100 milhões de brasileiros. As ve
zes, tenho a Impressão de que o governo 
faz propaganda da subversão, pois vai 
até na televisão, para dizer que ela existe. 

- A nós, do MDB, cabe dizer o óbvio, 
Isto é, que vivemos numa anomalia., onde 
maioria é oposição. Diremos o óbvio, em
bora o óbvio, multas vezes, cause espanto. 

Sobre as perspectivas do MDB, Bros
sard falou no final da sua entrevista. · 

- Assim como 1974, 1975 também pOde 
ser o ano da oposição. A menos que ocor
ram Imprevistos. Multo depende de nós 
mesmos. o povo nos deu um voto de con
fiança e nos legou um património. Ca
berá a nós aumentá-lo. Mas esse patrl
mônlo poderá ser dlmlnuido ou mesmo 
dilapldado. Depende de nós. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, peço a palayra como Líder, para 
uma breve declara.ça.o. 

O SR. PRESIDENTE (WUson Gonçal
ves) - Concedo a. palavra ao nobre Se
nador Franco Montara, como Lider da. 
Minoria. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, fui surpreendido 
pela declaração feita, no fim desta ses
são, pelo nobre Senador Petrônlo Por
tella, em nome da. Maioria. 

Estava em minha sala, atendendo a 
uma delegação de pais estrangeiro, vim 
ao Plenário e soube pelos companheiros 
que S. Ex." se refere e protesta contra 
os termos de uma declaração atrlbuida. 
ao Senador Paulo Brossard. 

o Senador Paulo Brossard não está 
presente. Não conhecemos a declaração 
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e, por Isto, não podemos discutir o mé
rito das afirmações de S. Ex." 

O Sr. Petrônio PorteUa. - V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com 
prazer. 

O Sr. Petrônio PorteUa. - Devo dizer 
que me louvei nas declarações publica
das em jomalidõneo de São Paulo. Não 
fora a tradição do jomal, evidentemen
te eu não avançaria no protesto que, 10• 
lenemente, fiz aqui da tribuna. 

O SR. FRANCO MONTORO - Quero 
apenas declarar, Sr. Presidente, que não 
conheço essas declarações, e informar 
que não está presente o Senador Paulo 
Brossard para nos dizer da autenticida
de ou não, e também da veracidade da 
interpretação, posto que, multas vezes, 
uma palavra pode ser interpretada num 
ou noutro sentido. 

Aguardamos, pois, comunicação com 
S. Ex." que talvez esteja amanhã. neste 
Plenário. 

O Senador Paulo Brossard foi a São 
Paulo a convite da Câmara Municipal 
proferir conferência comemorativa do 
Centenário do Jornal O Esta.do de S. 
Paulo, devendo estar em Brasília. ama
nhã. Teremos contacto com S. Ex." e 
responderemos, então, no mérito, às 
afirmações do Sr. Líder da Maioria. 

Mas queremos reafirmar, neste mo
mento, a respeltabilldade da figura do 
Senador Paulo Brossard, que velo a esta 
Casa consagrado por uma votação algni
flcatlva, e que em reiterados pronuncia
mentos manteve bem alto o nome do 
Senado, do congresso Nacional brasilei
ro. S. Ex." é homem cuja vida pública 
é um exemplo de dedicação à luta pelo 
Direito e pela Justiça. 

Quero, neste momento, sem poder dis
cutir a declaração - e eu o faria levia
namente, se fosse discutir declaração 
que não conheço - apenas reafirmar a 
nossa integral confiança e respeito à fi
gura do grande Senador Paulo Brossard, 
que honra esta Casa. 

Era a declaração que queria fazer, em 
nome do Movimento Democrático Bra
sileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, a cidade de 

Capanema, no Pará, é uma das mais 
desenvolvidas do meu Estado. Seu co
mércio é próspero. Sua Associação Co
mercial e Induatrial é atuante. Dela aca
bo de receber um memorial cujo texto 
traduz, sem dúvida, um anseio absolu
tamente justo, que transmito, desta tri
buna, ao Sr. Presidente do Banco do 
Brasil 

Trata-se de uma providência do Ban
co do Brasil que não é a mais acertada, 
qual a de extinguir o seu correspondente, 
naquela cidade, até --aqui exercido pela 
agência local do Banco do Amazonas 
S. A. 

Assim, todos os titulas comerciais de 
outras praças, com cobranças a cargo 
do Banco do Brasil, eram apresentados 
na própria cidade de Capanema. Com a 
extinção do correspondente, os morado
res de Capanema terão, na melhor das 
hipóteses, de deslocar-se até a cidade de 
Bragança, com todos os inconvenientes 
naturais e decorrentes de uma viagem 
de 65 qullômetros, que nem sempre pode 
ser feita segundo os horários precários 
dos transportes coletivos. A extinção do 
correspondente jâ dura seis meses e, até 
aqui, apesar da lnterveniêncla da Asso
ciação Comercial de Capanema, não foi' 
restabelecida a medida anterior que, con
venhamos, não deve ser õnus insuportá
vel ao Banco do Brasil. 

Cabe-nos, pois, como representante do 
povo paraense, solicitar ao Sr. Presidente 
do Banco do Brasil o restabelecimento 
do correspondente ou até mesmo a cria
ção de uma Sub-Agência do Banco do 
Brasil em Capanema. 

O SR. PRESIDENTE (W'Jlson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Oslres Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, a explosão de
mográfica, inegável problema para inú
meros paises, ·sê-lo-â também para o 
Brasil, ou nações em Idênticas condições 
da nossa, que ainda acusam regiões, co
mo a Amazônlca, com menos de um ha
bitante por qullômetro quadrado. 

Sem ocupar efetlvamente nossos Imen
sos vazios geográficos, disporemos de 
meios para prosseguir no ritmo desen
volvimentlsta em que tão euforicamente 
ingressamos nos últimos anos? 

O problema não existe em nosso Pais, 
pelo menos em toda sua extensão. 

Para exercitarmos a soberania brasi
leira, na continentalidade nacional, te-
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remos de primeiro ocupâ-la com o na
tivo, com o homem da terra, com o bra
sileiro. E não será freando a notalidade 
que iremos at'lngir tão sadio quão Indis
cutível desiderato. 

Aldous Huxley entendendo que a ex
pJosão demográfica é conseqüência do 
df!SenVIOlvimento, .disse que ela repre
senta uma ameaça permanente; que "a 
humanidade navega corrente abaixo sem 
querer ouvir o ruído de uma catarata 
que se encontra próximo". 

A p·opulação latino-americana é a que 
aumenta mais aceleradamente no con
glomerado dos povos do mundo. O rá
pido decréscimo da mortalidade e as 
cifras de natalidade ainda multo altas, 
quase Inalteradas, são os causadores do 
fenômeno, segundo Benjamim VLel, in 
Boletim de Populaçoo, vol. 1, n.o 1. 

Estudando a origem da palavra "po
pulação", o Padre Fernando Bastos de 

Avila julga que proveio do termo latino, 
p1l~ulus, significante povo, plaoe. Mas 
que .é de notar-se que o substantivo 
populatio quer dizer ruína, devastação. 
A conotação é curiosa, Sr. Presidente, e 
haverá de ser aproveitada onde o exces
so de população tantos mrues acarreta. 

Consoante expressam estatísticas re
centes, em toda a terra existem atual
mente cerca de três bilhões e setecentos 
milhões de habitantes. Como é de ..... 
135.769. ooo km2 9. superfície habitável, 
a densidade demográfica, é, então, de 
27 habitantes por km2. 

Até 1.650 a população mundial variou 
de 400 a 600 milhões. Observa-se certo 
equllíbrlo até àquela época. 

Segundo as pesquiSas dos demógrafos 
wmeox e Carrsaunders, e estimativas 
das Nações Unidas, a população mun
dial evoluiu nos termos que passamos 
a ler: 

POPULAÇAO MUNDIAL E POR CONTINENTE: 1650 - 1970 
Em milhões de habitantes 

Ano Mundo I Afrlca I América I América. I 
llo Norte Latina 

Asla I Europa e I Oceania 
URSS .. 

1950 60 1 10 380 10(1 2 
1750 7·26 68 1 15 500 140 2 
1850 1.323 88 26 35 900 274 2 

1900 1.663 110 81 63 980 423 6 
1920 1.810 140 117 91 966 487 9 
1930 2.015 157 135 109 1.072 432 10 

1940 2.249 176 146 131 1.212 573 11 
1960 2.509 207 167 162 1.364 576 13 
1650 3.010 257 200 212 1.684 640 17 

1961 3.069 261 204 218 1.721 648 16,8 
1962 3.135 1!69 206 224 1.764 655 17,2 
1963 
1964 
1965 3.308 

1970 3.632 1 344 228 283 2.056 1 704 19 

Estlmlitlva até a metade de 1965, cfr. l3oletlm da População; outubro de 1965, pág, 96, 
1970: Estimativa da Populatlon Reference Bureau. 

Fonte: Gohran Ohlln, "Hlstorlcal Outune of World Populatlon Growth", 'C'. M. World Populatlon 
Con!erence, J3elsrado, 1965, Table 4;Annualres défogrnphlques dos N.U .. 

Por esse quadro que apresentamos, po
de concluir-se que o gráfico da expansão 
da população mundial exibe, num perío
do Inicial, linha quase horizontal de cres
cimento muito lento, partindo os primór
dios da humanidade e alcançando o Sé
culo XVIII, e dali uma linha de cresci
mento rapidissima, dito explosivo. 

Conforme preleciona o Padre Bastos 
de Avlla: 

"Chama-se transição demográfica a 
passagem ocorrida nos últimos du
zentos .anos, de posição de equllibrio 
inicial entre natalidade e mortali
dade em alto nível de ambas, para 
nova posição de equilíbrio final em 



!l 

-349-

baixo nível dessas duas componentes 
do crescimento vegetativo da popu
lação. Assim, na prlme~ra posição 
ocorriam, no noroeste da Europa, 35-
40 nascidos vivos e 30-35 óbitos por 
mil habitantes, resultando dai um 
incremento populacional de 0,5% ao 
ano. Segui--se a primeira fase de 
transição, a "explosão demográfica", 
caracterizando-se pela tendência de 
baixa secular da mortalldade, sem 
que fosse compensada por qualquer 
tendênc~a significativa de baixa se
cular de na tal!dade, resultando dai 
contínua aceleração da taxa de In
cremento populacional (até 1,5% ao 
ano no caso europeu, até 3,5% ao 
ano no caso latino-americano e, em 
particular, brasileiro). Depois e, em 
segunda fase de transição, a "revo
lução demográfica", caracterizada 
pela tendência de baixa secular da 
própria natal!dade, do nível de 35-
45% para 15-20%, resultando daí a 
desasceleração da taxa de Incremen
to populacional: de exponenc~al que 
era na fase anterior, passou o cres
cimento demográfico a apresentar 
andamento logístico. Foi então al
cançado o novo equilibrio racional 
entre natalidade e mortal!dade em 
baixo nível de ambas, respectivamen
te, 15% - 20% e 7% - 10%, Inau
gurando-se novo período de estabi
lidade poulacional com ta;ca de ln
cremepnto de 0,5% ao ano. Entre o 
equilibrlo Inicial e o final houve, 
pois, um hiato demográfico, ou se
ja, uma diferença significativa dos· 
níveis de natalidade e de mortalida
de, com tendência a abrir-se na pri
meira fase e a fechar-se na segunda. 
Após a Europa noroestina, todas as 
demais regiões do mundo vieram en-

NAÇAO 

1 - República Popular Chinesa • • • o. 
2- índia ........................... 
3- U.R.S.S. o •••••••••• o ••••• o ••••• 

4- U.S.A. o ••••••••••••••••••• o ••• o 

5 - Paquistão ••••••••••••••• 'o ••• ' •• 
6 - Indonésia o •••• o •••• o o ••• ' o ••••• ' 

7- Japão ' •••• ' •••• o •••• o • ' •• o • o ••• o 

8- Brasil ••••••••••• o ••• o ••••••••••• 

9 - República Federal Alemã ' ....... 
10- Reino Unido • o •••••••• o ••••••• o • 

11 - Nigéria ••••••••• o ••••••• o ' •••••• o 

Fonte: Populntion Re!eranca Bureou - 1970. 

tràndo, sucessivamente na transição 
demográfica. Em 1966 a s'ltuação era 
a seguinte: toda a Europa, Japão, 
América do Norte, URSS, Oceania 
achavam-se em fase de equilibrlo; a 
zona temperada da América Latina 
<Uruguai, Argentina, Centro-Sul do 
Brasil, Chile) sofreu a revolução de
mográfica; o restante da América 
Lat~na, a Asla <exceto Japão>, a Afri
ca do Sul e do Norte, a Afrlca Cen
tral passr.ram pela explosão demo
gráfica. O hiato demográfico brasi
leiro Iniciou-se na década 1891-1900, 
quando começou a baixar, em ten
dência secular, a mortalidade .geral 
do Pais". 

De acordo com dados colhidos no mGE 
e CEPAL, essa transição demográfica no 
Brasil pode ser resumida no seguinte 
quadro: 

Periodo 

1872- 1890 
1891 - 1900 
1901 - 1920 
1920- 1940 
1940 - 1950 
1950 - 1960 

Natalidade I Mortalidade 

46,5 30,2 
46,0 27,8 
45,0 26,4 
44,0 25,3 
43,5 19,7 

43-47 11-16 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se 
dá no Brasil, referentemente às suas 
várias regiões, no resto do mundo a con
centração populacional é também muito 
desigual por continentes, nações e re
giões. Presentemente, localizam-se na 
Asla 57% da população mundial; 21% na 
Europa e URSS; 8,5% na Afrlca; 7% na 
América Latina; 6% na América do Nor
te; e 5% na Oceania. 
, As onze mais populosas nações do 
mundo, em dados de 1970, eram: 

População % sobre a populaçlio mundial 
(mDhares) I distributiva cumulativa 

7ji9 .600 . 20,9 20,9 
554.600 15,2 36,1 
242.600 6,6 42,7 
205.200 5,6 48,3 
136.900 3,7 52,0 
121.200 3,3 55,3 
103.500 2,8 58,1 
93.000 2.5 60,6 
58.600 1,6 62,2 
56.000 1,5 63,7 
55.100 1,5 64,2 

i 
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Das conclusões a que chegamos - o 
Congresso Mundial da População, levado 
a efeito em 1965, em Belgrado, foi pre~ 
visto que o volume da população mun~ 
dlal estará. entre 

4.071.000.000 e 4.487 .000;000 em 1980; 
4.659.000.000 e ·5. 704.000.000· em 1990; 
5.296.000.000 e 7.410.000.000 em 2.00. 

Não achamos licito prosseguir ferindo 
o assunto da presente fala, sem alusão 
ao malthushmismo. 

THOMAS ROBERT MALTHUS, econo
mista Inglês que viveu de 1766 a 1834, 
como sabem V. Ex.aa, acreditava que os 
meios de subsistência tendiam a crescer, 
na melhor das hipóteses, segundo a pro~ 
porção aritmética - 2, 4, 6, 8, 10 - ao 
passo que a população se avolumaria em 
progressão geométrica, duplicando seus 
efetivos a cada geração: 2, 4, 8, 16, 32 ••• 

A humanidade, nesses ritmos, chegaria 
fatalmente a uma situação catastrófica, 
cujo advento somente vinha sendo reta.r~ 
dado - ele não dizia acllaclo, reparem 
bem - por que a natureza se encarre~ 
gava, através de fatores repressivos, de 
reduzir a linhas ascendentes da expan
são populacional: as guerras, as epide
mias, as carestias, a miséria e os vicias. 
Mas que o homem, sendo um ser racio~ 
nal, devia adotar freios especiais para 
redução de sua fecundidade. 

Afortunadamente, Sr. Presidente, e 
eminentes Srs. Senadores, os fatos ln
firmaram as premissas em que se fun
dava a tese malthusiana: além da hu
manidade não haver duplicado a cada 
nova geração, aumentou sua capacidade 
produtiva em ritmo muito mais acelera~ 
da do que o anunciado. O ponto de sa~ 
turação a que se referiu MALTHUS re~ 
cuou para futuro mais remoto, no qual 
os avanços da ciência e da técnica reve~ 
!aram à humanidade as possibüidades de 
sustentar dignamente população bem 
maior do que a existente, desde que ela 
se decida a canalizar, para o desenvolvi~ 
menta, os Imensos recursos ainda hoje 
absorvidos pelas tensões e con1litos mun~ 
dials. 

Enfatizou a respeito o Padre Avila: 

"O próprio desenvolvlmentol con
trariamente ao que pensava :MAL
THUS, funciona sempre como redu
tor da natalidade. São precisamen
te menos fecundos os povos, grupos 

e classes que mais elevados se en
contram na escala econômico~soclal. 
A teroria de MALTHUS conserva, 
entretanto, o valor de uma adver~ 
têncla contra o exercicio de uma fe~ 
cund!dade Irresponsável. Nela se ins
pirou o "neo-malthusianismo" con
temporâneo para preconizar todos 
os meios eficazes tendentes a redu
z'lr drasticamente o crescimento de~ 
mográfic~1 desde a continência pe
riódica are as pilulas anticoncepcio
nais e a esterilização. Ele também, 
contudo, se baseava no equivoco de 
pensar que natalidade é fator de de
senvolvimento, quando o certo é exa
tamente o contrário: o desenvolvi~ 
mento integral do homem é que é 
fator de uma redução racional e li
vre de uma natalidade excessiva, que 
;poderia encaminhar a humanidade 
a um impasse insuperável" ("Peque
na Enciclopédia de Moral e Civisw 
mo", pag. 430.) 

Sr. Presidente, contendo a tese de 
MALTHUS também uma doutrina mo~ 
ral, como se deduz, dela podemos extrair 
- para a rijeza da posição brasileira -
pelo menos o ensinamento moral. 

Do cotejo dos dados há pouco referi
dos, haverão de inferir V. Ex.aa que não 
é o maior grau de densidade demográfi
ca o causador da velha preocupação com 
o destino da humanidade, no respeitante 
à matéria de que ora cuidamos. Nações 
ali figuram com elevado indice, no en
tanto, nenhuma perspectiva funesta. lhes 
atemoriza, nem de longe se encontram 
da fome. 

Os recursos marinhos praticamente 
não estão sendo explorados ainda para 
a alimentação do homem. 

No Brasll somente cultivamos 3"1o de 
nossas terras. 

Um saco de feijão plantado em terras 
do Paraná e em manchas do Estado de 
GoUs, sem adubo algum, chega a pro~ 
duzlr 110 sacos. 

O trágico excesso populacional de que 
padece a índia - o que nos condói so
bremaneira - haverá de ser debitado a 
seu deficit de facilidades educacionais, à 
falta de recursos da população e à ln~ 
flnência religiosa. 

Antes de preocuparmo~nos com a ex
plosão demográfica, deviamos ocuparmo
nos da multiplicidade exuberante de re-
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cursos allmentlclos a nosso dispor. O 
que deve constar de nossas cogitações 
não são as estratégias para o combate 
a um problema que ainda não temos, 
mas o empenho decisivo de preveni-lo, 
de evitá-lo. 

O pessimismo não pode encontrar gua
rida num pais que conta com os poços 
de petróleo de "Garoupa" e os de 'Par
go", além de alguns em produção, e de 
outros por serem descobertos. 

O que os fatos estão demonstrando, ao 
correr do tempo, é que o homem, sempre 
que encurralado, descobre meios e mo
dos de sobreviver. 1!: uma bênção de Deus, 
Srs. Senadores: a capacidade criativa 
do homem é infinita. E ai consegui
mos compreender, sem esforço algum, 
de que ele foi, realmente, feito à ima
gem e semelhança do Senhor. 

No Brasil, tanto mais evolui o melo, 
mais o número de filhos vai se ajustan
do às condições sóclo-econômlcas do ca
sal. Os meios de comunicação - cada 
dia ma1s popularizados - ensinam, aler
tam e previnem, sem traumas, mas lenta 
e naturalmente, levando ao recesso dos 
lares brasileiros o que de recomendável 
existe sobre o assunto, como resultado 
d2s estudos mais recentes. E as opções 
vao sendo eleitas, racional e Indepen
dentemente de quaisquer medidas proi
bitivas ou coercitivas. 

Ao povo brasileiro, de formação emi
n~ntemente cristã, repugnaria a exts
tencia de leis que obrigassem ao uso de 
anticoncepcionais, que prescrevessem a 
esterilização ... 

De conformidade com nosso ponto de 
vista, Srs. Senadores, amplamente em
basado em dados.concretos, o grau ele
vado de população pode forçar o pro
gresso, e o progresso conduzir à solução 
racional e tranqüila do problema, onde 
ele venha a eclodir. 

O máximo que se poderá preconizar, 
a respeito da matéria, é uma divulgação 
s'lstematlzada, promovida sem atropelo, 
em que se recomendaria o que poderia
mos chamar de natalidade responsável. 

Esta solução, pois, lenta e consciente
mente adotada, poderá vir a constituir 
na fórmula salvadora das conseqüências 
desastrosas da explosão demográfica, que 
certos futurólogos vaticinaram, virão a 
agravar-se no ano 2.000. 

Lá estarão nossos filhos e netos, e até 
mesmo alguns de nós, para atestar que 
as providências tomadas frente às possi
bilidades de uma explosão demográfica 
no país, foram as mais indicadas e as 
que mais se impunham aos autênUcos e 
legítimos Interesses da grande Nação 
Brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O Sr. Senador José Esteves en
viou à Mesa projeto cuja tramitação, de 
acordo com o disposto no art. 259, Item 
nr, letra a, n.0 3, do Regimento Interno 
deve ter Inicio na Hora do Expediente.' 

A proposição será anunciada na pró
xima Sessão. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para 
uma Sessão a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, para apreciação do 
veto presidencial aposto ao Projeto de 
Lei da Câmara n.o 180, de 1974. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
declarar encerrada a presente sessão. 
designando para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 13, de 1975, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, solicitando o desarqut
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

24, de 1972, de sua autoria, que regula
menta disposição constante do art. 153, 
§ 12, da Emenda Constitucional n.o 1, e 
dá outras providências. 

2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 39, de 1975, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, solicitando o desarqul
vamento do Projeto de Lei do Senado n.0 

004, de 1974, de sua autoria, que altera a 
legislação da Previdência Social, e dá 
outras providências. 

3 

Votação, em turno único, do Reque
rimento n.0 134, de 1975, de autoria do 
sr. Senador Vasconcelos Torres, solici
tando a transcrição, nos Anais do Senado 
Federal, das Ordens do Dia dos Senhores 
Ministros, General Sylvlo Frota, Almi
rante Azevedo Hennlng e Brigadeiro 
Arar!pe Macedo, do Exército, Marinha e 
Aeronáutica, respectivamente, em come-
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moração ao 11.0 aniversário da Revolu
ção, publicadas no Jornal do Brasil de 
Zl de março e 1.0 de abr!l de 1975. 

4 

Discussão, em turno único, du Projeto 
de. Lei da Câmara. n.0 81, de 1974 (n.0 

50-C/67, na Casa .de origem), que dá 
nova. redação a·os Artigos 469 e seus pa
rágrafos, 470 e 659 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 391, de 
1974, da Comissão 
- de Legislação Social. 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.o 7, de 1975 (,apresentado 
pela Comissão de Economia como con-

clusão de seu Parecer· n.0 9, de 1975), 
que suspende a proibiçã,o contida nas 
Resoluções n.0s 58, de 1968, 79, de 1970, 
52, de 1972 e 35, de 1974, para permitir 
que o Governo do Estado de Minas Ge
rais aumente para Cr$ 2.040.200.000,00 
(do!s bilhões, quarenta milhões e duzen
tos m!l cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n.0 10, de 1975, da. Comis
são 
- de Constituição e .Justiça, pela consti
tucionalidade e juridicidade. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 
25 mtnutos.) 
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25.8 Sessão da 1.8 Sessão Legislativa da 8.8 Legislatura, 
em 9 de abril de 1975 

PRESID!NCIA DOS SRS. MAGALHAES PINTO E WILSON GONÇALVES 

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

Adalberto Sena - Altevir Leal -
Evandro Carreira - José Esteves -
José Lindoso - Cattete Pinheiro -
Jarbas P.assarinho - Renato Franco 
- Alexandre Costa - Helvfdio Nu
nes - Petrônio Portella - Mauro 
Benevides- Virgílio Távora- Wil
son Gonçalves - Agenor Maria -
Dinarte Mariz- Jessé Freire- Do
mício Gondim - Milton Cabral -
Milton Cabral - Ruy C:J.meiro -
Paulo Guerra - Wilson Campos -
Arnon de Mello - Luiz Cavalcante 
- Lourival Baptista - Ruy Santos 
- Dirceu Cardoso - Roberto Sa-
tumino - Vasconcelos Torres -
Benjamim Farah - Magalhães 
Pinto - Lázaro Barboza - Osires 
Teixeira- Italivio Coelho- Men
des Canale - Saldanha Derzi -
AcciolY Filho - Leite Chaves -
Mattos Leão - Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 40 Srs. Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

O Sr. 1.0-Secretário vai proceder à 
leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFíCIOS 

DO SR. 1.0-SECRETARIO DA CAMARA 
DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.o 9, de 1975 

(N.o 914-B/72, na Casa de origem) 

Dá nova redação ao§ 1.0 do art. 23 
do Decreto-Lei n.0 72, de 1966, "que 
unifica os Institutos de Aposentado
ria e Pensões e cria o Instituto Na
cional de Previdência Social". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - o § 1.o do art. 23 do Decre

to-Lei n.o 72, de 21 de novembro de 1966, 
passa a ter a seguinte redação: 

"§ 1.o - Nos casos de débitos, o re
curso para o conselho de Recursos 

da Previdência Social só será admi
tido se interposto dentro do prazo." 

Art. 2.0 
- Esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas !lS 
disposições em contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.o 72, 
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966 

Unifica os Institutos de Aposen
tadoria e Pensões e cria o Instituto 
Nacional de Previdência Social. 

Art. 23- ··························· 
§ 1.0 - Nos casos de débitos, o recurso 

para o CRPS só será admitido mediante 
depósito do valor da condenação ou 
apresentação de fiador idôneo, feitos 
dentro do prazo de recurso. 
•• o o o •• o ••••• o ••• o o •••• ' ••••• o • o • o o o • o •• 

(As Comfss6es de Legislação SocfaZ 
e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 101 de .19'75 

(N.0 1.201·BI73, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafo ao a.rt. 368 
da Lei n.0 3.071, de 1.0 de janeiro 
de 1916 (Código Civil). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O art. 368 da Lei n.0 3.071, 

de 1.0 de janeiro de 1916 (Código Civil), 
com a redação dada pelo art. 1.0 da Lei 
n.0 3.133, de 8 de maio de 1957, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 2.0 , re
numerando-se o atual parágrafo único 
para § 1.0 : 

"Art. 368 - .......... o •••••••••••• 

§ I. o - ......... : . . o ••• o o • o •••••••• 

§ 2.0 - A adoção de menor, por es
trangeiro, somente será permitida se 
este residir definitivamente no País." 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA 
LEI N.o 3.071, 

DE 1.0 DE JANEIRO DE 1916 
(Código Civll) 

••••••••••••••••• '. ·, •••• o •••••••••• o •• o 

Art. 368 - Só os maiores de 30 (trin
ta) anos podem adotar. 
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Parágrafo único - Ninguém pode ado
tar, sendo casado, senão decorridos 5 
(cinco) anos após o casamento. 

<NOTA - Com a nova redação dada 
pela Lei n.0 3.133, de 8 de maio de 
1957). 

•••• o • ~ •••• o ••. o • o •••••••• o o ••••••• o ••• o 

(A Comfssão de Constituição. e Jus
tiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Ma.l'&lhã:esl'tnto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 
(Pausa.) 

A Presidência comunica que, nos ter
mos do art. 278 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento dos Projetas 
de Lei da Câmara n.oa 191, de 1974 
<n.0 1. 710-B/73, na Casa de origem) que 
toma obrigatória a instalação de re
gistrador de velocidade em ônibus e ca
minhões; e 193, de 1974 (n.o 1. 713-B/73 
na Casa de origem), que estabelece nor~ 
mas para a segurança de trânsito de 
qualquer natureza, nas vias terrestres do 
te,rritório nacional abertas à circulação 
publica, por terem recebido parecer con
trário, quanto ao mérito, da comissão 
a que foram distribuídos. 

Sobre a mesa, projetas de lei que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 44, de 1975 

Torna obrlga.tórla a utilização do 
alcoteste pelos Departamentos Na
cional e Estaduais de Trânsito, e de
termina outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - !!: obrigatória a utillzação 

do alcoteste pelo Departamento Nacional 
de Trânsito e pelos Departamentos Es· 
taduais de Trânsito. 

Art. 2.0 - O alcoteste será aplicado 
para calcular a quantidade de álcool ln
gerida por motoristas profissionais e 
amadores. 

Art. 3.0 - O alcoteste será emprega
do, periodicamente nas imediações de 
buates, restaurantes e bares; e contlnua
damente nos postos de detectação de 
teor de álcool servido, ao longo das ro
dovias. 

Art. 4.0 - Se da aplicação de alcoteste 
resultar indice de ingestão de álcool su
perior a 0,5 por mil, a carteira de ha
billtação dos que estiverem no momento 

a dirigir veiculas automotoras será 
apreendida, e o motorista preso em fla
grante, como Incurso nas penas do 
art. 132 do Código Penal. 

Art. 5,0 · - Dentro de cento e vinte 
dias da data de pubncação desta lei, o 
Poder Executivo baixará seu regula
mento. 

Art. 6.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

Justificação 
O Código Penal vigente prevê no 

art. 132: 
"ExPor a vida ou a saúde de outrem 
a perigo direto e iminente: 
Pena: detenção de três meses a um 
ano, se o fato não constitui crime 
mais grave." 

Essa figura delituosa, de caráter emi
nentemente subsidiário, desconheceu-a 
a legislação anterior, e o Código Penal 
italiano não a configurou. 

O perigo, a que se refere esse artigo, 
é qualquer risco que possa alterar a nor
malidade das funções orgânicas ou com
prometer a existência do próprio indi
víduo, na lição de Bento de Faria. 

O bêbedo ao volante expõe a perigo a 
própria vida e a de quantos contra ele 
venham, além da dos que o seguem. 

O art. 287 do Decreto-Lei n.o 1.004, de 
21 de outubro de 1969, que instituiu o 
novo Código Penal, mas teve sua vigên
cia sobrestada, estabeleceu como crime: 

"Dirigir veiculo motorizado na via 
públlca, encontrando-se em estado 
de embriaguez por bebida alcóolica 
ou qualquer outro inebriante. 
Pena: detenção de três meses a um 
ano e pagamento de dez a quarenta 
dias-multa." 

Nosso projeto tem em mira concorrer 
para evitar acidentes, proteger o patri
mônlo nacional e poupar vidas huma
nas. 

Quantos dos desastres automobilistl
cos, no Pais, que se verificam hora a 
hora, não são resultante do estado de 
embriaguez de seus motristas? 

o número de mortes em acidentes de 
tráfego no Brasil é cinco vezes maior do 
que nos Estados Unidos, que dispõem de 
algumas dezenas de vezes mais veiculas. 

O Conselho Federal de Educação, em 
Sessão Plenária, em 1972, aprovou o Pa-
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recer n.0 34/72, da Sra.. Cons. Maria. 
Terezinha Tourinho Saraiva, a respeito 
da Instituição de curso sobre trânsito 
nas eseolas públicas e particulares de 
1.0 a 2.0 graus. 

Desse pronunciamento, por seus argu
mentos lrrebativels, estelados em esta
tistlcas, extraimos os seguintes trechos: 

"A magnitude desse fenômeno pode 
ser avaliada por dados estatistlcos: 
na guerra. de 1967, em que Israel lu
tou em três frentes e no Sinal, hou
ve o que foi talvez a maior batalha 
de tanques da história. O número 
de mortos e feridos foi inferior ao de 
vitimas de acidente de trânsito no 
mesmo ano naquele Pais. 
Nos EUA verifica-se a média de 
1.400 acidentes de trânsilto por hora. 
No Brasll., em 1970, moNera.m cerca 
de 10 m1l pessoas e apro:xlma.damen
te 200 m1l f0il1alll hospi,taJiza.das. O 
indice, nessas condições, JlOl' 1. 000 
veiculas, foi .de 3,9; enquanto nos 
EUA, no mesmo ano, foi de 0,5; 
na Inglate~ra. de 0,7; 1,1 na Franca; 
2,5 na Alemanha e 2,6 na Itália. 
Estas olf11as demonstram a. inequí
voca n.ecessid.adle de m:a.lor •atenção 
pa:ra o problema do no&90 Pais, ten
tando enCOilltrar a solução pa.ra ml
n1m1zar índice tão elevado." 

Privando-se OIS bêbSiCios de dirigir, ha
vel1emO"! de d1m1nulir consideravelmente 
esse impl1essi0Illa.nte número de vitimas 
dos desastres a.u tomo·bllistlcos. 

Uma das provas de que a Incidência 
de acidentes é originária de ca\ISIIS es
tranhas às estl'ada.s, a ruas sem cruza
mento, e outwas, é o caso de Brasillia. 
Embom erguida sob os mais sofisticados 
padrões urba.nistlc·os, a Capital da União 
vem pl"eocupando grandemente os técni
cos, devido aos acidentes de trânsito. 
Em 1970, foi ela ·a campeã nacional de 
desastres: 4 .161, com média. diária de 11 
actd,en:tes, causando 1. 350 vitimas. No 
ano de 1971, índice diminuiu para 3. 873 
acidentes, mas os das vítimas subiu para 
1.487. 

Com a elevação d:este projeto em lei, 
motoristas alcoolizados serão afastados 
d•o vo~ante, e vidas humanas preservadas. 
Com a entl"ada ·do novo Código Penal em 
vigo·r, qualquer pes.soa. que dirigir veiculo 
motorizado, sob a embriaguez de qual
quer outro inebria.ntle, será punida. com 
detenção de três meses a um ano. 

Quem dirige alcoolizado, dlmtlro elo& in
dioes contrla-1nd1cados, expõe realmente 
a vid:a ou •a saúdie de outrem a perigo 
d1ireto e Iminente. 

Cumpre-nos, pois, prevenir acidentes, 
tra.nst'orman.do em diploma legal a pre
sente propositura. 

A utilização do •alooteste vem .sendo 
utlllzado com. sucesso em pa.lses eu:ropeus 
e nos Estados Umd:os, que lograram, com 
essa med!da, •atenuar se>brema.n.elrjl. cl
fms dos aci.Qentes. 

o processo do •alooteste de uso ma4s 
freqüenrtie é o denomlna.dlo bafômetro, 
que soprado pelo suspeito, acusa, Ime
diatamente, pela mudança de coloração, 
o teor do álcool no sangue. 

Dados os altos objetlvos clG presente 
projeto de 1el - que já configurou .1n1-
c1atlva semelhante do Senadoll' Leon1 
MendonJça, na Legdslatma pe!Ssada. -
confiamos venha ele a recolher 06 votos 
de que precisa pa.l'a wa.nsmud:a.r-.se em 
lel, de quantos pa:rl:a.mentares venha a 
depender, 1llO Senado Federal e na Câ
m.al"a dos Deputadoo. 

Sala das Sessões, em 9 de abril de 1975. 
- Seiillador José Esteves. 

(As Comissões de Constttutçáo e 
Justiça, Transportes, Comunfca116es e 
Obras PúbZfcas e de Saúcle.J 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 45, de 1975 

Altera a redação do art. 687 do 
Código de Processo CiviL 

o con~ Nacional decreta: 
Art. 1,o - Dê-se ao ·a.11t. 687 do Código 

de Processo Civil (Lei n.0 5.869, de 11 
de janeiro die 1973), a. seguln.te red.ação: 

"Art. 687 - O edital será afÚ!Ia.do no 
átrio d·o edifícJ:o do Forum e publi
cado em l"esumo, uma vez no órgão 
ofic!à.I da União, do Estado ou do 
Tel'll'litlór!o, conforme o caso, e duas 
ve:res em. -jloma.I local, se houver." 

Art. 2.o - Esta lei entrará em vl~r na 
data .de sua publlca.çoo, il.'evogadas as dis
posições em contráll'io·. 

Justificação 
1. O BJrt. 687 do Código Civil está In

serido na. Subseção VII, que trata. da ar
rematação, no capitulo que cuida da. exe
cução pOT qua.111tta ceiita. contl'a dev~r 
solvente. 
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Refere-se, pois, ao edital de praça para 
venda ·eLe bens penhorados. 

Há, p1>is, intevesse nã,o. só d·o exeqüelllte, 
como do ·e."'ecutad~>, e, ainda, da própria 
Jootiça, que a hasta-pública, ou o leilão, 
tenha a maior divulgação, a fim de que 
apareçam licitantes e o oem penhorado 
alcance maior valor, beneficiandlo Cllledor 
e devecLor. 

En:trietan to, a nedação rutu!al só toma 
obrigatóna a P!;lbllcação. dd edital no 
local da ·execuçao quando nele houve1' 
jornal diário. 

011a, jornais diários só podem existir 
nas grandes cidades. A imensa maioiria 
das oomunas bra:sileil'as não compo~ta a 
existên<:la de imprensa de circulação 
quotidiana. 

Então, nessa imensa maiorrl:a. de mu
nicípl.os, a hasta-pública e •OS l·eilões se 
.realizam sem divulg~ll!çãi> conveniente. 
Portanto., na ignorância de possíveis in
teressados que poderlaan licLtJa.r e ofere
cer melhor preço. 

O pl1oj.ero proc1111a oorrigii!' tal ano
malia, mandando que se faça •a publica
ção ·em jOl'lllallocal, quam.do houver, seja 
ele diário, semanáirio, bi-semaná.do, etc. 
Entendemos que tal p.r.ovldênda será be
néfica à justiça e .. soonetudo, às partes, 
pelos nwtivos já •alegados. 

2. Out11a falhia dio art. 687 que no·ssa 
proposdção procUl1a corrigir é quantC> à 
sua omissão relativa à publicação do 
ed]tal nos órgãos ofiCiais ·ela União e dos 
T·erritórios. O art. 687 só se refere ao 
"órgão oficial do Estado·". Exclui, por
t!IJllto, os Temtórios ·e o DiStrito Fe
deral. 

Entr®anto, o Diário Oficial da União 
publkla normalmente tais editais da Jus
tiça Fed.eval, da Justiça Trabalhista e 
da J.ust!ça Gomum do Distrito Fedwal. 

3. Além disso, o art. 687 está em 
conllradiçálo com outros dispositivos do 
Códig10 de Processo Civil, oomo. é o CJaso 
do rurt. n.0 236, que regula as intimações 
attavés .do.s órgãos ofictais. De fruto·, o 
n.Tt. 236 menciona expressamente o Dis~ 
trlto Fede~al ·e as capitais dos Estados e 
Tenritórtos, determina.ndlo que as ln.t!
mações se ·constdwarão f·eitas pel1a só 
pubUoação dos atoo nos respectivos ór~ 
fãos oficiais. 

Cremos, aJSsim, ter justificado conve
nientemente o projeto que ora subme
temos à apreciação do Congresso Nado-

nal, visando a aprimorar a nossa lel 
adj et! v a c! vil. 

Sala drus Sessões, 9 de aoril de 1975. -
Nelson Carneiro.· 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.o 5.869, 
DE 11 DE JANEmO DE 1973 

(Código de Processo Civil) 

•• o ••••••• o •••••• o •• ' • ' •• o ' •••••••• o •• 

Art. 687 - O edital será ·afixado no 
átlvio do •edifíc~o do f·orum e publ1cado, 
em l."esumo, uma (1) vez no órgão oficial 
do Estad~>, e duas (2) em jornal local 
diá.r!C>, se oouv.er. 

§ I.o - Enllre a po:-imeira publicação e 
a p11ar;a ou leilão me1diirá o· prazo de dez 
(lO) ~as. se os bellliS forem de valai!' igual 
ou ilnferior a duzen.tas (200) v·ezes o sa
lário minimo em vigor na sede do juizo 
à data dia avaliação e o de vinte (20) 
d1aJS se de maior \'alar. 

§ 2.0 - A segunda pub!.i.caçálo. sairá no 
dia da •alienação judicial: se nesse dia 
ná11> cireular jornal, no dia imed]a•ta~ 
mente anter!.or. 

§ 3.0 - O devedor será intimado poli:' 
mandado do dia e hol'la da realização· da 
praça o.u 1eiloo. 

••• ' •••• ' o •••••••••••••• o •• o ••••••• o •• 

(A Comissão de Constituição e Jus
tiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 46, de 1975 

Proíbe o uso dos passeios púbUcos 
do Distrito Federal, e dá outras pro
vidências. 

O Senad() Fette~al decreta: 
Art. 1.0 - Nã;o se,rá pernll:"..ido a qual

quer tLtui·o o uso d1os passei•os públicos 
para fins comercia.Ls no DiSibrJJto FlecL&al. 

Art. 2.o - Ao in1ra1loll' da pl'esente Lei 
será aplicada a multa -de 5 (cinco) ·salá
r'ios minimos, e, em dobro, nas reincidên
cias. 

Art. 3.0 - Dentro de 60. <sessenta.) 
dias, o Governo do Distrito Federal re
gulamentlllrá a presente Lei. 

Art. 4.0 - Esta Lei entra em vig10r na 
data ·de sua publieaçã•o. 

Art. 5.0 - Revogam-se as d1sposdções 
em contrário. 
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Justificação 
O abuso que se vertflca em Brasilia 

no uso dos passeios públicos poa- finnas 
comerciais, especialmente os bares, está 
exlglindo um tratamento especial que 
proiba de vez esse condenável prooedi
moento. 

Podemos vertflcair principalmente no 
comércio localizado nas superquadras, 
que as áreas utlllzad·as dos passeios pú
blicos pelos bares multas vezes é supe
rior •a. de seu próprio esta.be1ecl.m.enrto. 

O uso desses passeios rllrâs sérios pre
j uizos aos pedestres, para. a. Umpeza da 
clda.de e se constitui foco de ajuntamen
to, até altas horas, promovendo, em con
seqüência, violação consta.n te da. Lei do 
Sllêncio. 

Sala das Sessões, 9 de abrll de 1975. -
Adalberto Sena. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça, Dtstrtto FeàeraZ e àe Finan
ças.) 

PROmTO DE LEI DO SENADO 
N.0 47, de 1975 

"Acrescenta § 5.o ao art. 37 da 
Lei n.0 5.108, de 21 de setembro de 
1966 - Código Nacional de Trânsi
to." 

o Congl'esso Nac~onal decreta: 

Art. 1.0 - Acrescente-se ao art. 37, da 
Lei n.0 5 .108, de 21 d!e setembro ·de 1966, 
o segu.l.rute § 5.0 : 

"Art. 3'7 - •••••••••••••••••••••.••• 
• ' ••••••••••• o ' ••••• o ••• o •• o o •• o •••• 

§ 5.0 - Os caminhões, reboques e 
seml-reboques terão, na parte wa
seira, dispositivos de slna.llzação lu
minosa ou refletora de emergência, 
que funcionará l.nd!ependentemente 
do circuito elétrico do veiculo." 

Art. 2.0 - O P·oder Executivo, ouvido 
o Conselho Na.cional de TrâlllSlito, regula
mentBJrá esta Lei no prazo de 60 (ses
sen·ta) d:~as. 

Art. 3.0 - Esta Lei ·entra .em vigor na 
data de ,SUJa pu~licação. · 

Art. 4.0 - Revogam-se as disposições 
em OOI!lttrârio. 

Justificação 
Como· é .amplamente conhecido, o Bra

sll, nos últimos anos, vem ocupa.ndo a 

vangu:wda ·dos acidentes de trânstto em 
tGcLo o mundo, o que vem provocando 
sensíveis pl'ejuizos aos pais, além de cei
far milhllil'es de vidas mooentes. 

É também sabLdo qu.e, em oossas ro
dovias, os principais J<esponsâ:ve.ts pelos 
acidentes são os cammhões, veiculas pe
sados que nem sempre trafegam com os 
lllldispensávels dispositivos de seguramça. 

Urge, pontanto, dotar esses veieulos de 
todos os equipamentos que tornem sua. 
lndispensáv·el presença nas estradas mais 
segura, como a colocação, na parte tra
zeilra de oomlnhões, 11eb•oques e seml-re
boques, de d.lspositivos de sm311zaçã.o lu
minosa. ou reneto~a de emergência, que 
funcwne mdependrmtemente 00 circuito 
elétrico do veicuw. 

Em verdade, são extremamente fre
qüentes, em nossas estradas, os acidentes 
provocados poQ' falta à.e iluminação na. 
parte .trazeira de caminhões, o que tem 
provocado colisões com coilliSeqüênclas 
f.SJtals pBJra os ocupantes dos outros vei
cwos. 

Assim, a exemplo do que já vem sen.clo 
ado·taoo em outros países, temos convic
ção ·de qu.e, com a Instalação obrigatória 
desse equipamento de slnallzação, os aci
dentes vodioviârlos, partlcu~a.rmente veri
ficados dwante .a nOOite, SIO·fl1erão sensí
vel diminuição. 

. É de se l'essaltar, ainda, que, embora 
a medld:a ora pre·oonlzad<a figure no elen
co de atribuições do Conselho Nacional 
de TrânsltC>, nã.C> há qualquer Impedi
mento de ordem constitucional que im
peça o Congresso Nado:nal de legislar a 
respeito, eis que a competência, in casu, 
é cC>ncorrente, pMtlcul!Winerute ·em face 
·da inércia do COTRAN. 

Ressalt.e-Sie, por derradell1o, que, na 
legislatura passada, o ilustre Senador 
Leonl Mendonça apresentou o Projeto 
de Lei n.0 145, de 1974, obj·etlvam.do idên
tica medida, hav·endo essa proposição 
stdo 3JI'quivada. :em cumprlmento •a dispo
sitivo l"egimental. 

Nessa conformidade, submetendo o 
proj etadio à c·onsidel'lação de nossos no
bres pares, espero mereça ele a indls
pensáv·el •ap11ovação, tendo em vista. a 
m:edlda ode interesse coletlvo nele alvi
trada. 

Sala das Sessões. em 9 de abril de 1975. 
- Senador José Esteves. 
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LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.o 5.108, 
DE 21 DE SETEMBRO DE 1968 

(Códiro Nacional de 'J.'râDsito) 
o o • o.' o o o o o o o o o o o o o o O 0 o o 'o o o o o to o '•'.~.~ o o o o 

Art. 37 - Nenhum veiculo poderá ser 
Ucenc'lado ou registrado, nem poderá 
transitar em via terrestre sem que ofe
reça completa segurança e esteja de
Vidamente equipado, nos termos deste 
Código e do seu Regulamento. 

111.0 - Além da vistoria, que será feita 
por ocasião do licenciamento, poderão 
ser exigidas outras a critério da autori
dade de trânsito. 

11 2.0 - São considerados, além de ou
tros que venham a ser determinados pe
lo Conselho Nacional de Trânsito, co
mo equipamentos obrigatórios doa vei
culas automotoras: 

a) pára-choques dianteiros e traseiros; 
b) protetores para .as rodas traseiras 

dos caminhões; 
c) espelhos retrovisores; 
d) limpadores de pãra-brlsas; 
e) pala Interna de proteção contra o 

sol, para motoristas; 
f) faroletes e faróis dianteiros de luz 

branca; 
g) lanternas de luz vermelha na parte 

traseira; 
h) veloc!metros; 
I) buzina; 
j) dispositivo de sinalização noturna, 

de emergência, Independente de circui
to elétrlco do veiculo; 

1) extintor de Incêndio, para veiculos 
de carga e transporte cole ti v o; 

m) silenciador dos ruídos de explosão 
do motor; 

n) freios de estacionamento e de pé, 
com comandos Independentes; 

o) luz para o sinal de "pare"; 
p) Iluminação da placa traseira; 
q) Indicadores luminosos de mudança 

de direção, à frente e atrãs, Inclusive 
para reboques, carretas e similares; 

r) cln tos de segurança para a árvore 
de transmls.são de veículos de transpor
te, coletlvos e de carga; 

s) pneus que ofereçam condições mi
nlmas de segurança; 

t) registradores de velocidade, nos vei
culos destinados ao transporte de esco-
lares. · 

113.0 - O equipamento de motocicletas, 
motonetas, ciclomotores, motofurgões, 
tratores, mlcrotratores, cava.Ios mecil.nl
cos, reboques, carretas e seus similares, 
além dos veículos mencionados no art. 
63, serã estipulado pelo Regulamento 
deste Código. 

11 4.0 - Os demais veiculos de propul
são humana ou tração animal, deverão 
ser dotados, dentre outros que venham 
a ser exigidos em lei ou regulamento, 
dos seguintes equipamentos: 

a) freios; 
b) luz branca dianteira e luz verme

lha traseira ou catadlóptricos nas mes
mas cores. 

11 5.0 
- Nas estradas, o cano de esca

pamento dos caminhões movidos a óleo 
diesel, deverá ser colocado com saída 
para cima. 

O 0 O O o O O O O 0 0 O O O O O O O I O O o O o o O O O O o o O O 0 O 0 o 0 

(As Comissões de Constitut~ão e 
Justiça, Transportes, comunfcaç6es e 
Obras Públicas.) 

O SR. PRESIDENTE (Maralbães Pinto) 
- Os projetas lidos serão publica
dos e remetidos ~ comissões compe
tentes. 

Hã oradores inscritos. Pela ordem, o 
primeiro colocado é o Senador Arnon de 
Mello, a quem dou a palavra. 

O SR. ARNON DE MELLO - Sr. Pre
sidente, devo de .antemão confessar mi
nha timidez ao ocupar hoje esta tribu
na, que tenho freqUentado numerosas 
vezes para tratar de assuntos de inte
resse do Brasil. 

Mas este ano, Srs. Senadores, ante o 
admirável elenco de novos eleitos da dou
ta Oposição, entusiastas paladinos da 
democracia e sapientes cultores do Di
reito, que se vêm aqui exibindo num 
crescendo de bravura cívica e cultura 
política, Invade-me, realmente, o temor 
de perturbar o brilho dos clarões que 
têm iluminado este plenário com as pou
cas luzes de que disponho e o ârido as
sunto que me cabe tratar na tarde de 
hoje. Honrou-me o nobre Lider, Sena
dor Petrõnlo Portella, com a incumbên
cia de referir as reallzações revolucioná-
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rias no campo das minas e energia. Hão 
de dizer, entretanto, os eminentes cole
gas do MDB que é do problema institu
ciOnal que devemos cuidar, porque, de 
prioridade primelri&slma, precede .a to
dos os outros e deve necessariamente me
recer nossas melhores e mais urgentes 
atenções. 

Não condeno a tese, tanto sei - co
mo o Ilustre Ministro Al!omar Baleeiro, 
que, antes de grande jUiz do Supremo 
Tribunal Federal, Integrou com mUlto 
brilho o Congresso Nacional - que qual
quer árvore, para dar flores e frutos, 
c.arece em primeiro lugar das raizea e do 
tronco. Entendo, porém, que os temas se 
entrelaçam. Tem multa Importância o 
problema institucional, mas não perdem 
a sua o problema econõm1co e outros 
problemas- a fome, por exemplo, avan
ça Inexoravelmente na sua nefasta c.a
minhada -, e cumpre estudar-lhe as 
causas com vistas a fixá-las, neutrali
zá-las ou suprimi-las. Tem, portanto, 
prioridade o debate do problema, que se 
liga a todos quantos visam a criar ri
quezas, pois não se pode distribUir mi
séria. 

Em discurso na Assembléia Legislati
va de Pernambuco, a propósito de verifi
cação de poderes, em sessão de 10 de de
zembro de 1878, declarava Tobias Bar
reto: 

"Bem quisera eu desistir da palavra, 
uma vez que dessa desistência resul
tasse não estarmos mais aqui gas
tando Inutilmente o nosso tempo, 
com vlsivel prejuizo da Provincia, 
com visível prejuízo do povo que, se
melhante .ao Candlde de Voltaire, 
poderia dizer-nos: 
- Eu nada entendo das vossas re
criminações, eu nada entendo das 
vossas discussões estéreis. O que sei 
é que tenho fome, e preciso que ve
nhais dar remédio aos males de que 
padeço." 

Sim, Srs. Senadores, e já que falamos 
em fome, vale a pena relembrar as pa
lavras do Arcebispo de Canterbury, em 
seu livro famoso: 

- Que adianta ter eu liberdade pa
ra Ir ao cinema se não tenho dinhei
ro para pagar a entrada? 

Não se .amuem comigo nem me jul
guem mal os nobres Senadores da Opo
sição pelas citações que aqui ouso fa
zer, mas - sinceramente o declaro -

sem qualquer intuito de molestá-los. 
Concordo perfeitamente com as suas dis
cordâncias que são, annal, Indispensáveis 
ao regime democrático. Meu passado de 
homem público me dá autorld.ade para 
dizer que ninguém ama mais que eu a 
liberdade. Mas não quero a liberdade que 
não respeita a liberdade dos outros, e 
defendo as quatro liberdades de Roose
velt, entre elas a liberdade de não ter 
fome. 

A manifestação popular de 15 de no
vembro deu-nos, aos nossos partidos e 
a seus eleitos, uma grande responsabili
dade. Sendo, como somos, servidores do 
povo - servidores do povo - acentue
se - e não senhores de povo -, devemos 
especialmente empenhar-nos no sentido 
do seu bem-estar, o que será tanto mais 
positivo .. quanto, acima de sentimentos 
pessoais, nos unirmos em tomo do obje
tivo comum do aperfeiçoamento demo
crático, que é a meta de todos nós, a 
começar pelo ilustre Chefe da Nação, Sua 
Excelência o Sr. General Ernesto Gelsel, 
Presidente de Honra da ARENA. 

Faço minhas, aliás, as palavras do no
bre Senador Itamar Franco, do MDB de 
Minas Gerais, que sexta-feira última 
.aqu! se pronunciou, Impaciente, na pre
gaçao de um basta aos debates sobre o 
problema Institucional estático, e em fa
vor do exame de soluções objetivas para 
os problemas de interesse mais imediato 
do povo. 

Justiça ao Governo 

Srs. Senadores, justiça seja feita aos 
governos da Revolução: nesses onze anos 
decorridos, multo se realizou pelo desen
volvimento do Brasil. Se mais não se pro
duziu foi porque são muitos os problemas 
que se amontoam, datando, alguns deles, 
de antes, de bem àntes dos velhos tem
pos coloniais. Outros companheiros de 
partido já descreveram o quadro doBra
sil de 1964, o qual, comparado com o de 
hoje, nos dá a impressão de estarmos 
vlvendo·em outro Pais, tão grande foi a 
transformação que se operou. 

Nada porém, contenta o observador 
oposlc!Ónista e o critico da administra
ção pública. Já se citou, .a propósito, a 
atitude dos assistentes dos espetáculos 
de circo. Quando o trapezista dá os pri
meiros pulos perigosos - os chamados 
saltos-mortais - logo eles bradam, cla
mantes: 

Basta! Basta! Basta! 
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No que diz respeito à administração 
e à politica, porém, quanto mais reali
zam os governos, mais se lhes exige: 

Mais! Mais! Mais! 

OS governos da Revolução fizeram 
muito pelo Brasil, o saldo positivo é 
imenso, mas evidentemente não pude
ram contentar a douta Oposição, que hã 
de sempre pedir mais, e está no seu pa
pel. Poderiamos confrontar os números 
de 1964 com os de 1975, nos diversos se
tores administrativos. Restrinjo-me, to
davia, aos últimos anos, bastante com
provadores do muito que em tão pouco 
tempo se fez por este Pais no campo das 
minas e energia, que é, como já disse, 
o assunto sobre o qual me cumpre dis
correr. 

' O Sr. Itamar Franco - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. ARNON DE MELLO - Po!s 
não, nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Muito obri
gado, pois desejo aparteã-lo, antes que 
entre nessas ·considerações, já que V. 
Ex.a fez menção expressa a um discur
so pronunciado por mim nesta Casa, em 
que eu dizia que nos encontrávamos aqui 
discutindo sempre o aspecto institucio
nal. E não entendia eu - como conti
nuo não entendendo - por que nós, clas
se política, não caminhamos objetiva
mente na disposição de dar a este Pais 
o modelo político. Chegue! mesmo a su
gerir, Senador Arnon de Mello, que se 
pinçassem elementos do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, e esses 
elementos, constituídos numa Comissão, 
estudassem em regime full-time, se fos
se o caso. durante um, dois, três ou qua
tos meses se fossem precisos; e, se neces
rár!o também fosse, que essa comissão 
buscasse cientistas sociais, buscasse ju
ristas, mas caminhássemos objet!vamen
te para solucionar o problema !nst!tu
c!onal; caso contrário, vamos ass!st'lr 
nesta C.asa à discussão, durante 4, 5, 6 
anos de um modelo político e não va
mos apresentá-lo à Nação. De! este apar
te para agradecer a menção de V. Ex.a 
ao meu discurso nesta Casa e reforçar 
meu ponto de vista. 

O SR. ARNON DE MELLO - Agrade
ço o aparte de V. Ex.n estou inteir.amen
te de acordo com seu ponto de vista. 

CPRM 
Desde logo ressalto, a propósito de 

mineração, minérios e minerais que o 

Brasil, apesar das extraordinárias poten
cialidades do seu território em tal setor, 
vivia, até 1964, em estado de carência, 
carente de amianto, estanho, lítio, potás
sio, bauxita, sais de magnésio, sal-gema, 
titânio, zinco. 

Ante essa realidade, e empenhados, 
conscientes de sua responsab!lidade, em 
suprirem nossas necessidades desses mi
nerais e ainda exportá-los, os g.overnos 
da Revolução, além de ut!l!zar de !me
diato nossas reservas, ampliaram quanto 
possível as pesquisas do nosso subsolo. 
Cri·ou-se, assim, pela Lei n.0 4.425, de 
3 de outubro de 1964, o Fundo Nacional 
de Mineração; instituiu-se, em decorrên- · 
c!a dele, o Plano-Mestre Decenal para 
Avaliação dos Recursos Minerais doBra
sil; fez-se o Código de Mineração, com a 
desvinculação, consagrada pela Consti- · 
tu!ção de 1967, do subsolo da propriedade 
do solo, o qual foi devolvido à União; 
fundou-se pelo Decreto-Lei n.o 764, de 15 
de agosto de 1969, a Companhia de Pes
quisas de Recursos Minerais (CPRMl, 
que ficou com a atribuição da pesquisa 
do nosso subsolo, até então diluída por 
seis orgãos da administração fedem!: o 
Departamento Nacional de Aguas e· 
Energia Elétrica; o Departamento Na
cional de Produção Mineral; a Comissão 
Naci-onal de Energia Nuclear; a Superin
tendência do Desenvolvimento do Nor
deste (SUDENE); a antiga Comissão· do 
Plano de Carvão Nacional, e também a 
Superintendência do Desenv-olvimento da 
Amazônia (SUDENAM). 

O art. 4.o do Decreto-Lei n.0 764 es
pecifica à. CPRM, os objet!vos: 

1.0 ) estimular o descobrimento e in
tensificar o aproveitamento dos recur
s-os minerais e hídricos do Brasil; 

2.0 ) orientar, incentivar e cooperar 
com a iniciativa privada na pesquisa e 
em estudos destinados ao aproveitamen
to dot"recursos minerais e hídricos; 

3.0 ) suplementar a. 1n!c!at!va priva
da em ação estritamente limitada ao 
campo da pesquisa dos recursos minerais 
e hídricos. 

Os governos da Revolução não plantam 
couves, mas carvalhos. Preocupados com 
os problemas estruturais, cuidam do fu
turo do Pais, não se deixando dominar 
pelos conjunturais. 

Impressionante 
lll realmente Impressionante em tal se

tor a ação dos governos revolucionários, 
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porém bem mais Impressionantes são os 
seus resultados. Já no ano passado aqui 
fiz longo pronunciamento relacionando 
quanto realizaram eles no campo da 
pesquisa e exploração do nesse subsolo. 
Até 1973, a CPRM - empregando 1940 
técnicos, 575 geólogos, 121 engenheiros 
de minas, químicos, técnicos de minera
ção e outros - desenvolveu e ainda de
senvolve um total de 149 projetas, em 
convênio com entidades governamentais 
e privadas, para mapeamento geológico:J 
sistemático, inventário e cadastramento 
de recursos minerais, reconhecimento 
geológico, sondagem para captação de 
água subterrânea, prospecção de mine
rais, levantamento aeromagnetométrlcn. 
pesquisas em todas as regiões do Brasil. 
Em conseqüência, individualizou no Es
tado de São Paulo 27 locais de calcário, 
com reserva estimada em trinta e quatro 
milhões de toneladas, o qual pode ser 
empregado na indústria de cimento. Na 
região carbonífera de Santa Catarina, de 
Araranguá até Laura Müller, cubou uma 
reserva de 380 milhões de toneladas de 
carvão, possib1l!tando a abertura de no
vas minas mecanizadas e elevando para 
600 milhões as reservas globais do Brasil. 

Na escala básica de 1 por 250 mil, 20 a 
25% do nosso território haviam sido geo
lógicamente mapeados já em 1974 e, pela 
cobertura aerofotográflca, com a base 
com que se faz geologia de campo, 65% 
do território nacional, dos quais 95% em 
vôos da USAF e 5% por empresas par
ticulares brasileiras. 

Para Incentivar a pesquisa pela ini
ciativa privada, o governo financia até 
80% das despesas feitas pela empresa 
que a realize, estabelecendo ainda, para 
cobrir-lhe o risco, que a dívida se con
siderará Inexistente se a jazidas desco
berta não for economicamente explorá
vel. Pelo art. 1. o da Lei n. o 5. 834, de 
5 de dezembro de 1972, "a União indeni
zará as despesas com trabalhos de geo
logia e de engenharia de minas, destina
dos à definição e à verificação da viabili
dade de métodos de exploração de jazidas 
de minerais carentes já conhecidos, como 
o carvão coqueiflcável e os minerais de 
cobre, zinco, níquel, enxofre, fósforo, po
tássio e sódio. 

Na hlpotese de, apesar dos incentivos, 
não aparecerem Interessados na pesqui
sa, a CPRM dela se encarregará dire
tamente e, positivos seus resultados, co
loca a jazida em licitação pública para 
transferir à empresa privada a sua ex
ploração. 

Até 1969, éramos Importadores de el:i· 
tanho, pois a província estanífera de 
Rondônia pouco produzia porque explo
rava sem técnica as jazidas lá existentes. 
Hoje, já exportamos estanho, possuindo 
uma reserva aferida de 7 milhões de to
neladas de cassiterita, tão grande quan
to as reservas totais conhecidas no 
mundo, existentes na Bolivla, Tailândia, 
Malásia e, muito pequenas, na Europa 
e nos Estados Unidos. 

Foram os geólogos da CPRM Que, pes
quisando uma área de 700 quilômetros, 
nas regiões de Oriximiné e Paragominas 
no Pará, junto à Rodovia Belém-Brasi
lia, as jazidas de bauxita - minério, co
mo sabemos, de alto teor de alumínio -
com reserva já medida de 500 milhões 
de toneladas, o que a coloca entre ao 
maiores do mundo. O Brasil importou em 
1971 28.000 toneladas de alumínio, pel. 
preço de 19 milhões de dólares, e hoje, 
Já o exporta. 

Quanto ao manganês, em 1960 produ
zimos 1 milhão de toneladas; em 1968, 
1.914,077; e, em 1971, 2.827.504, e expc·r
tamos, em 1960, 866.318 toneladas, e, em 
1971, 1. 797,039, para os Estados Unidos, 
Inglaterra, França, Noruega, Alemanha, 
Itália, Iugoslávia, Grécia, Japão, Argen
tina. 

As nossas exportações de bens mine
rais - ferro, manganês tungsténio, nió
blo, mica, barltlna, ber1lo e cristal de 
rocha- aumentaram grandemente; em 
1969, US$ 200 milhões; em 1971, US$ 
322,858; e, em 1973, 495.816 milhões. 

A exportação de minério de ferro se 
eleva a cada ano: em 1969, USS ....... . 
147;391.100; e, em 1971, US$ 237,327.00. 

1974 
Sr. Presidente, procurei falar pouco 

das realizações do governo revolucioná
rio até 1973, no setor mineral, porque 
delas já me ocupei no ano passado. 

Refiro-me, agora, ao que se fez em 
1974, quando a CPRM, que elevou em 
30% suas ativ'idades de apoio a órgãos 
do Ministério das Minas e Energia, se 
empenhou nas pesquisas minerais com 
recursos próprios, investindo na execução 
de 19 projetas de caullm, chumbo, glpsi
ta, cobre, cromo, prata, '2:1nco, fluorlta, 
berilo, calcáreo, vanádlo, nlóbio, fosfa
to, diamante Industrial, mollbdênlo, fer
ro e carvão. 

A pesquisa de c a ullm, de alta quali
dade, teve efeito positivo. Descoberta no 
Pará, à margem do rio Capim, a jazida 
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se eleva a 560 milhões de toneladas, o 
que aumenta em 5 vezes as nossas re
servas conhecidas. 

Em Goiás, na região do Morro do 
Engenho, já a CPRM concluiu o trabalho 
de quantificação de uma jazida· de ní
quel de cerca de 40 milhões de toneladas, 
com teor de 1.10% de níquel metálico. 
Na mesma região, outra jazida está sen
do quantificada. 

Na região de Aveiro, no Pará, descobriu 
a CPRM uma jazida de gipsita, cuja pes
quisa já concluiu e suas reservas são 
calculadas em 140 milhões de toneladas. 

Vale a pena citar números que dizem 
melhor de como o B11asll cresceu nestes 
últimos cinco anos, por exemplo De 
acordo com o Anuário Estatistlco do 
mGE, extraimos 284.696 toneladas de 
alumínio em 1968, e 764.525 em 1972; 
19.988 e 81.352 toneladas de zinco em 
1P68 e 1972 respectivamente; 64.355 e 
225. 954 toneladas de níquel no mesmo 
período; 30.484 e 384.347 toneladas de 
cromo; 164.825 e 414.405 toneladas de 
cobre; 171.487 e 473. 655 toneladas de 
amianto; 25.532.288 e 46.471.379 tone
ladas de ferro, todos em 1968 e 1972 
respectivamente. 

O Sr. Buy Santos - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. ARNON DE MELLO - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex.a falou, 
ainda hã. pouco, em cobre. Não sei por
que o Governo não tomou a si a explora
ção das nossas possibilidades em nobre. 
Sabe v. Ex.a que temos um peso alto 
de importação de cobre em nossa ba
lança comercial. Pois bem; na Bahia há 
uma jazida extensa que estava entregue 
à exploração do Sr. Francisco Pignatari, 
que é a Mineração de .Caraíbas, o qual 
não teve condições de levá-la adiante. 
O governo pens.ou em chamá-la a si, 
mas não sei porque não se ultimou isso. 
Em Minas Gerais há grandes reservas 
de cobre, inclusive com melhor teor que 
o baiano, embora, segundo as 'informa
ções que tenho, a jazida seja menor. 
Por que não se leva para a frente esse 
problema da exploração do cobre? 

O SR. ABNON DE MELLO- Nobre 
Senador Ruy Santos, o que sei a respeito~ 
é que o governo, ou melhor, a CPRM 
está preocupada c·om o problema e estu
dando-o convenientemente. 

O Sr. Virgílio Távora- Nobre Senador, 
permite V. Ex." um aparte? 

O SR. ARNON DE MELLO - Pois não, 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Apenas para 
fazer ciente à Casa, por intermédio deste 
contra-aparte que, ao fato aqui tratado 
pelo ilustre representante da Bahia, po
demos apresentar as seguintes achegas: 
número 1, há uma politica global do Go
verno quanto aos não-ferrosos, isto é, a 
intenção governamental é fazer com que 
exportemos o máximo possível, após 
abastecer o mercado interno, daquela 
reserva de minerais não-ferrosos de que 
temos grande disponibilidade. Em c·om
pensação, com as divisas assim obtidas 
vamos fazer . a importação daqueles de 
que somos carentes. Oobre é um deles. 
Perguntar-se-ia, ante o pouco que temos: 
por que não se faz uma exploração ma
ciça? Porque, justamente, foi a razão do 
Sr. Pignatari não se haver aventurado na 
empresa. O Governo teve de raciocinar 
~rl:!s vezes até alocar os recursos que 
p~ssui neste desideratum. Vai fazê-lo. ll: 
uma exploração cuja relação capital
produto é muito grande. Assim, o Gover
no tem de, sem se descurar da explora
ção do cobre - que vai fazer, repetimos 
- preferencialmente colocar seus inves
timentos naqueles não-ferrosos, de que 
somos abundantemente dotados pela na
tureza: a bauxita, para o aluminio e a 
casslterita para o estanho, desde a ex
portação da matéria-prima até o produ
to acabado. 

O SR. ARNON DE MELLO - Muito 
obrigado, nobre Senador Virgilio Távora, 
pelas suas informações, que incorporo 
com multo prazer ao meu pronuncia
mento. 

Fertilizantes 

Sr. Presidente, bem conhecemos as di
ficuldades com que lutam nossos agri
cultores em matéria de fert111zantes, 
adquiridos em grande parte no exterior 
e por preços cada vez mais caros. Em 
1971, importamos 2. 991.148 toneladas de 
fertilizantes por US$ 136,701, e em 1973 
4.304.207 toneladas por US$ 302,358. 

Nossa consumo de nitrogenados foi, 
em quantidade bruta, em 1971, de 816.395 
toneladas, sendo 656.691 importadas, e 
159.704 aqui produzidas. Em 1973, au
mentou o consumo nacional de n1troge
nados para 974.744, mas reduziu-se a 
porcentagem das importações: Importa
mos 689.861 toneladas e produzimos 
346 .1r2. A diferença entre as importa
ções e a produção nacional, que era de 
80%, baixou para cerca de 30%. 
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Quanto aos fosfatados, importamos, 
em 1971, 681. 243 toneladas e produzimos 
974.874, e, em 1973, importamos 1.098,143; 
e produzimos 1.308.737, respectivamente. 
Assim, se importávamos no primeiro ano 
40% do nosso consumo, e produzíamos 
60%, no segundo ano importamos cerca 
de 45%, e isso porque aumentou a de
manda dos agricultores para a fert111-
zação das suas terras. 

Empenha-se a CPRM em ampliar a 
nossa produção de fert111zantes, já tendo 
descoberto uma jazida de fosforlta na 
região de Patos, em Minas Gerais, onde 
se trabalha intensamente, no momento, 
e acreditar-se tratar-se de reserva de 
significação económica. 

A par dessas atlvidades, a CPRM apro
vou, em 1974, 12 operações de financia
mentos para pesquisa mineral. no total 
de Cr$ 49,9 mllhões, ou seja, mais 47% 
que no ano anterior, quando atingiu a 
Cr$ 16,7 mllhões. Ainda em 1974, apro
vou e já foram contratados 10 financia
mentos, totalizando Cr$ 39,9 milhões, e 
se encontram em estudos mais 14 pro
jetas para financiamento, no montante 
de Cr$ 50,8 milhões. 

Em 1976, estará terminada a constru
ção, na Cidade Universitária da Ilha do 
Fundão, do Centro de Tecnologia Mine
ral, cujo custo se eleva a Cr$ 22,0 mi
lhões, dos quais já se despenderam cerca 
de Cr$ 12,0 milhões. 

Em 1974, 57 milhões de toneladas de 
minério de ferro foram exportadas, ne
gociadas por preço médio superior ao de 
1973, Isto é, US$ 7,91, enquanto que no 
ano passado foi de US$ 9,62. O !atura
menta FOB da Companhia Vale do Rio 
Doce alcançou, no mesmo periodo, US$ 
520 milhões, 70% malar que o de 1973. 

O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. ARNON DE MELLO - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco - O Senador 
Franco Montoro, nosso Lider, pediu-me 
que, nos próximos dias, analisasse o dis
curso de V. Ex.a Sei que será uma tarefa 
dificll, mas vou tentar cumpri-la. De 
qualquer forma lembraria a V. Ex."', 
quando fala do problema do minério 
abordando as eXPortações, que tive opor
tunidade de, nesta Casa, mostrar as dis
torções do Imposto único sobre Mine
rais, fazendo uma abordagem do fator 
gerador do valor tributável e da aliquo
ta. Cheguei a dar um exemplo multo 

prático dessa distorção, dizendo que, da 
receita tributária nacional, a Nação ape
nas apurou com esse Imposto cerca de 
65 centésimos, em 1974. Exemplifiquei 
o caso da Companhia Vale do Rio Doce 
que no seu último relatório mostrava 
que, do faturamento de 450 milhões de 
dólares, o Estado de Minas Gerais -
pela sua cidade de Itab!ra e J)elo pró
prio Governo do Estado - recebeu me
nos de 63 milhões de cruzeiros, o que 
significa pouco mais de 2%. Não que-
· rendo interromper mais o discurso de 
V. Ex.a, porque me caberá, como disse 
de Inicio, a análise futura do que diz 
V. Ex. a, apenas lembraria que essa dis
torção do Imposto único sobre Minerais 
precisa com urgência ser revista pelo 
Governo Federal. 

O SR. ARNON DE MELLO - Agra
deço o aparte a V. Ex.a e aguardo com 
multa satisfação o discurso que anuncia. 

O Sr. Otair Becker - V. Ex. a me per
mite um aparte? 

O SR. ARNON DE MELLO - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Otalr Beeker - Nobre Senador 
Arnon de Mello, inicialmente quero re
gistrar que, efet!vamente, a CPRM pro
duziu um excelente trabalho no Estado 
de Santa Catarina não só na região car
bonífera como em outras regiões onde 
temos minerais não-metálicos. Nesta 
oportunidade, no entanto, nobre Sena
dor, permita-me fazer uma sugestão no 
sentido de que o Ministério das Minas 
e Energia proceda a uma atualizac:ão do 
Código de Mineração, a :fim de ellminar 
o mercado de câmbio-negro criado por 
parte de muitos dos que se dedicam a 
essa at!v!dade tão-somente com objeti
vos especulativos. Acho de bom alvitre 
que devemos buscar uma forma que ofe
reça também ao proprietário do solo, por 
um prazo predeterminado, o privilégio 
ou a prioridade de exercer o direito de 
pesquisa .e, se for o caso, de lavra de 
seu mineral, pois temos verificado, e 
ainda há poucos dias constatávamos 
junto ao Departamento Nacional de Pro
dução Mineral que existe, efetlvamente, 
esse câmbio-negro em nosso Pais e para 
o melhor desempenho da exploração de 
nossos recursos minerais é preciso que 
seja eliminado . 

O SR. ARNON DE MELLO - Incorpo
ro, com multa satisfação, o aparte de 
V. Ex. a ao meu pronunciamento, certo 
de que o Governo levará em considera
ção as suas sugestões. 
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Omissão 
Diz-se que o povo desculpa os governos 

violentos e até os maus governos. Só não 
desculpa. os governos omissos, os que 
praticam o pecado da omissão, que, se é 
grave em qualquer atividade humana, 
n1ulto mais grave se apresenta no setor 
público. Tais e tão gritantes são 'real
mente os problemas do povo que só o 
não fazer nada já é erro maior que o 
próprio erro. 

De omissão ou Inércia não se pode, 
evidentemente, acusar os governos re
volucionários, que não atuara.m apenas 
no setor legislativo, mas se aprofunda
ram na a.ção construtiva e produtiva. 
Referi-me às realizações no plano da mi
neração, e vale recordar que ela parecia 
esquecida, como se houvesse exaurido 
com a colónia. Em tal setor, como que 
realizamos um novo descobrimento do 
Brasil, tanto se pesquisou com sucesso 
o nosso subsolo. Ganhamos nesses anos 
a consciência das nossas riquezas mine
rais conhecidas e inexploradas, porque o 
Governo, confiante nas nossas potencia
lidades, não apenas convocou, com in
centivos os mais atraentes, a Iniciativa 
privada, assumindo ele próprio os riscos 
do vôo cego, que é a pesquisa, como as
sumiu o encargo de promover pesquisas 
na falta de Interesse da Iniciativa pri
vada para, se positivos os resultados que 
obtivesse, entregar à mesma iniciativa 
privada a exploração da jazida. 

A área sobre a qual me cumpre dis
correr é vasta demais para caber num 
só discurso. Outras vezes tornarei a esta 
tribuna para tratar da energia conven
cional e nuclear, do petróleo, de quanto 
se refira a minas e energia. Temos mul
to a relacionar como serviços prestados 
pelos governos que apoiamos e que fo
ram dignos da confiança do povo. Se 
erros houve - e quem no mundo não é 
passivei deles? - vamos consertá-los 
e para Isso é que contamos com as luzes 
da douta Oposição. (Muito bem! Palmas. 
O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhã.es Pinto) 
. - concedo a palavra ao nobre Senador 

Virgllio Távora. 
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre

sidente, Srs. Senadores, a data de hoje, 
9 de abril, assinala mais um ano de exis
tência a um dos maiores expoentes da 
imprensa de nosso Pais, o Jornal do 
Bra.sll. 

Seja pelo passado de históricas lutas 
- vencidas ou perdidas - de lidlmas 

reivindicações de setores expressivos da 
população brasileira; seja pela expres
são politica que alcançou como Instru
mento válido e útll na formação de re
presentativos setores da opinião pública 
braslleira; seja como nascedouro ou es
tuário de movimentos culturais que mar
caram época na história de nossas artes; 
seja como introdutor de modernas téc
nicas do jomalismo e, principalmente, 
seja como intransigente e incansável 
batalhador pela liberdade de imprensa, 
o regiStro do octagéslmo-quarto aniver
sário do Jornal do Brasll está a impor
se, até mesmo, como um exercicio in
dispensável para justa avaliação do pa
pel que desempenhou e desempenha a 
Imprensa brasllelra em nossa história. 

E, neste momento, a Liderança do Go
verno, por nossa voz, se associa às ale
grias que devem encher o coração de 
todos aqueles que labutam no matutino 
lndômlto_. 

Fundado em 1891, teve à sua direção 
figuras exponenciais da nascente repú
blica, tais como Joaquim Nabuco, Rui 
Barbosa e Rodolfo Dantas; seguiram-se
lhes os irmãos Mendes de Almeida e o 
Conde Pereira Carneiro. A morte do 
Conde em 1954, assumiu a presidência 
do JB a Condessa Pereira Ca!.'Ileiro, a 
quem coube, juntamente com Anibal 
Freire e Nascimento Brito, deflagrar 
verdadeira revolução gráfica e editorial 
que modificaria por inteiro a apresen
tação do jornal, e resultaria em amplas 
repercussões renovadoras em toda a im
prensa brasileira . 

Já seu primeiro número lançava cam
panha altamente meritória para a co
munidade carioca: a de combate à febre 
amarela. A partir dai não cessaria de 
crescer o elenco dessas arreglmentações 
da opinião pública; a ele se flllariam a 
do plano arquitetônico e urbanistico de
finitivo para o Rio, ainda em 1891. 

O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a 
me permite um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Ouvimos, 
com prazer, o nobre Senador . 

O Sr. Vasconcelos Torres - Eminente 
Lider, se há uma voz que não pode fal
tar, na sua carinhosa lembrança, ao re
gistrar a efeméride de um dos maiores 
jornais da América do Sul e, vamos di
zer, do mundo, é a do Estado do Rio de 
Janeiro que o Jornal do Brasil repre
senta com autenticidade 111mitada. Pio
neiro da reunião dos dois Estados, antes 
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mesmo que ela se efetlvasse, o Jornal do 
Brasil tinha um caderno especial para 
a velha província que eu representava e 
ainda represento no novo Estado do Rio 
de Janeiro. Os lnestlmâvels serviços 
prestados por esta folha· estendem-se a 
todos cs setores das atlvldades brasllel
ras-econômlco, cultural e politico, Não 
posso alongar-me multo, mas desejo ape
nas dizer que todo o Estado do Rio de 
Janeiro, tanto o velho quanto o novo, 
particularmente a nova unidade, vibra 
com a efeméride hoje assinalada, cujo 
registro em tão boa hora V. Ex.a faz, 
merecendo suas palavras, da minha par
te, único Senador da Aliança Renovado
ra Nacional do novo Estado, lrrestrlto e 
Integral apoio. 

O Sr. Paulo Brossard- V. Ex.a permi
te um aparte, nobre Senador? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer. 

O Sr. Paulo Brossard - Para não in
terrompê-lo mais adiante, peço que V. 
Ex.a permita associar-me às suas pa
lavras de louvor ao grande jornal bra
sileiro - o Jornal do Brasil. 

O Sr. Mauro Benevides - V. Ex.a per
mite um aparte, nobre Senador? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer. 

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Se
nador Virgílio Tâvora, desejo associar
me - em meu próprio nome e em nome 
da Liderança do meu Partido, nesta Casa 
- às homenagens que V. Ex.a presta, 
neste Instante, ao Jornal do Brasil, ao 
ensejo do transcurso de mais um anl
versâr!o de sua Instalação Trata-se, 
realmente, de um brilhante periódico, 
que . tem circulação nacional e sempre 
prestou os mais assinalados serviços à 
comunidade bras!leira, mantendo-a bem 
Informada de tudo quanto ocorre em 
nosso Pais Portanto, no momento em 
que V. Ex.a enaltece a brilhante traje
tória do Jornal do Brasil, desejamos nós, 
da Oposição, manifestar nosso apreço, 
a admiração ao grande jornal bras!lelro. 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex.a me per
mite um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer, eminente Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves- Nobre Senador, 
pessoalmente e em nome do meu Estado, 
quero também associar-me a esta ho
menagem, subscrita, na integralidade, 
pelo nosso Partido. Nunca um jornal foi 

tão Importante, no Brasil, como estão 
sendo, hoje, dentre os diversos, O Esta
do de S. Pau.lo e o Jornal do Brasil, a 
que V. Ex.a se refere. Ele exerceu, nesta 
campanha, papel extraordinário, não só 
através da profusão de noticias politi
cas que difundia, como por uma coluna 
politica que honra a Imprensa brasilei
ra, aquela subscrita por Carlos Castello 
Branco, jornalista que, no Brasil, está à 
altura de Reston, nos Estados Unidos. 
Esta coluna foi extraordinariamente Im
portante na condução dessa politica, na 
uniformidade do sentimento de demo
cracia que todos os bras!lelros hoje aU
mentam com ansiedade no coração. Esse 
jornal merece a nossa homenagem, pois 
o que está cumprindo não é apenas um 
grande papel na Imprensa brasileira, 
mas está sendo um tonus, um padrão da 
verdade. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex,& me 
permite um aparte? 

O SR. VmGíLIO TAVORA - Com 
prazer concedemos o aparte ao nobre 
senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Apenas para 
registrar que, como representante de 
Minas Gerais, também nos associamos à 
homenagem que V. Ex.a presta a esse 
grande jornal do nosso Pais. 

O Sr. GUvan Rocha - Permite V. Ex. a. 
um aparte? 

O SR. VIRGiLIO TAVORA - Com 
prazer ouvimos o !lustre representante 
de Sergipe. 

O Sr. Gilva.n Rocha - Estimaria que 
v. Ex~a registrasse, no seu discurso, a 
presença de Sergipe nesta homenagem. 
Acaba V. Ex.a de notar que nos apro
ximamos da unanimidade na saudação 
a esse jornal da Imprensa bras!leira, o 
que significa dizer do apreço de todo o 
Bras!l àquele órgão que hOnra a nossa 
inteligência. 

Os Srs. Otair Becker e Heitor Dlaa -
Permite v. Ex.a. um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Permi
ta-nos o nobre Senador por Santa Ca
tarina dê prioridade à Bahia, e depois 
ouviremos Santa Catarina. (Pausa.) 

O Sr. Heitor Dias - Associo-me às 
palavras de V. Ex.a, que, sei, fala por 
toda a nossa bancada. Em verdade, o 
Jornal do Br11sll é um dos mais legí
timos e expressivos órgãos da imprensa 
do País. A Imprensa brasileira pode re-
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gozljar-se do vespertino que tem. ~ que 
ele não se limita a divulgar. Critica e 
opina, sugere e debate, o que, portanto, 
o torna um órgão vivo da imprensa por
que só assim, séria, eficiente e combati
va é que esta, no dizer de Ruy, se torna 
a vista da Nação. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer ouvimos o nobre representante 
de Santa Catarina. 

O Sr. Otair Becker - Igualmente apre
sento aqui nossos votos congratulatórios, 
associando-me a essa homenagem tão 
merecida, e espero estar falando em 
nome da bancada catarinense e de to
dos os catar!nenses. 

O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
multo prazer. 

O Sr. Ruy Carneiro - No momento 
em que v. Ex.a, Senador Virgílio Távora, 
rende justa homenagem a um dos maio
res e mais conceituados jornais do Pais 
e da América Latina, o Jornal do Brasil, 
por motivo do transcurso de seus 84 anos 
de existência. não poderíamos deixar de 
trazer as homenagens da Paraiba àque
le grande matutino carioca. Esse jornal 
pertenceu ao Conde Pereira Carneiro, 
eminente pernambucano, homem infin)
tamente bom e Inteligente e que, se nao 
tivesse essas qualidades excepcionais, 
não teria conseguido adquirir nem man
ter em equilíbrio aquele grande órgão de 
comunicação. Ainda hoje é a viúva do 
Conde Pereira Carneiro, C<lndessa Pe
reira. Carneiro, quem está à frente da 
grande empresa jornalística. O Jornal 
do Brasil tem, na realidade, os melho
res colunistas, conforme já foi salien
tado. Dentre eles, só para citar, encon
tra-se o notável jornalista Carlos Cas
telo Branco, além de outros renomados 
homens de imprensa. Diariamente esse 
órgão de informação trata de assun
tos os mais relevantes, dando-nos co
nhecimento do que se passa em todo o 
mundo. Portanto, Senador Virgílio Tá
vora, receba as minhas congratulações 
pela idéia feliz de homenagear o Jornal 
do Brasil. A palavra de V. Ex.a e esse 
coro de apartes que estamos ouvindo 
servem de incentivo e de motivação aos 
que trabalham naquele importante ma
tutino brasileiro, ou melhor, da América 
Latina. 

O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me 
v. Ex:~? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer ouvimos o nobre Senador Nelson 
Carneiro. 

o Sr. Nelson Came!ro - Nobre Sena
dor Virgílio Távora, em maio de 1935 in
gressei na redação do Jornal do Brasil. 
Portanto, há 40 anos ••. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Temos 
um veterano ... 

O Sr. Nelson Carneiro - ... são 40 
anos de atividade naquele matutino. Ali 
Ingresse! quando o dirigia o Conde Pe· 
relra Carneiro e à sua frente, na reda
ção, se encontravam Anibal Freire e 
Barbosa Lima Sobrinho. Repórter polí
tico que fui durante muitos anos daque
le jornal, posso depor do cuidado na in
formação, da preocupação de ser ver
dadeiro, de não criar problemas que 
viessem agitar o panorama nacional. 
Quero também referir-me, numa home
nagem a alguns companhe1ros daquele 
tempo, ao saudoso Ministro Pires do Rio, 
um dos seus diretores; ao grande e sau
doso colaborador Afonso Celso, o COlide 
Celso, que tanto !lustrou, com os seus 
artigos, aquele jornal; à constante cola
boração de Viriato Correia; e também à 
presença, nunca esquecida, de Múc!o 
Leão. Estes, entre outros, os companhei
ros do meu tempo, daquele tempo em 
que eu era um jornalista de banca diá
ria no Jornal do Brasll. Dai compreen
der a unanimidade do Senado nesta ho
menagem que se presta a esse glorioso 
matutino, que teve como fundador a fi
gura excepcional de Ruy Barbosa e, a 
pres!dí-lo, Joaquim Nabuco. 

O Sr. Adalberto Sena - Permite-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com 
prazer, concedemos o aparte ao Senador 
Adalberto Sena. 

O Sr. Adalberto Sena- Nobre Sena
dor Virgílio Távora, neste desfile de ho
menagens não poderia faltar a voz de 
um representante do Acre. Embora nem 
todos os jornais da Capital da República 
tenham posto de escuta para aquela re
gião, podemos afirmar hoje que tal não 
acontece com o Jomal do Brasil. Ainda 
há pouco, na legislatura passada, tive 
oportunidade de mostrá-lo aqui, quando 
surgiu problema sério para os seringuei· 
ros da nossa terra. Em virtude dos novos 
rumos tomados pela economia acreana, 
nossos seringueiros tiveram que emigrar, 
e foi exatamente o Jornal do Brasil que 
trouxe numa reportagem - secundada 
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pelo O Estado de S. Paulo - essa notí
cia para conhecimento do Pais e para 
que nós todos, aqui, chamássemos a 
atenção do governo para o grave pro
blema que ali se apresentava. Por tudo 
isto, o povo acreano é grato ao Jomal do 
Brasil. Queira V. Ex.a juntar a homena
gem desse povo à que V. Ex.a está pres
tando ao grande órgão da imprensa bra
sileira. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, vê a Casa que 
a homenagem que ora prestamos a este 
matutino não é mais só nossa, só da 
Maioria, à qual pertencemos, mas, pelos 
apartes e pelo apoio recebido, de todo 
este plenário. 

O Sr. Benjamim Farah - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. VmG1LIO TAVORA - Com 
prazer, eminente Senador Benjamim 
Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAD- Não po
deria ficar indiferente, na hora em que 
v. Ex.a presta esta homenagem ao Jor
nal do Brasil onde pontificou, durante 
longoo anos, a figura daquele grande 
brasileiro que foi o Conde Pereira Carne1-
ro, jornal este editado no Rio de Janeiro, 
na antiga Guanabara, que tantas vezes 
me honrou com sua representação no 
Congresso Nacional. Dou minha inteira 
solidariedade a V. Ex.a, porque se trata 
realmente de um grande jornal, um jor
nal sério, amplamente noticioso, um 
jornal em que não faltam bons artigos 
sobre as mais variadas matérias. Sabe
mos o que é a boa imprensa e o que é 
a má imprensa, a imprensa que serve e 
a Imprensa que se serve. O Jomal do 
Brasil está incluido no rol da boa Im
prensa. Realmente é um jornal que tem 
prestado os mais relevantes serviços à 
nossa cultura, ao nosso povo e à Nação 
brasileira. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, continuamos a enumeração das 
lutas travadas com tanta bravura pelo 
Jornal do Brasil: a da ampliação dos 
serviços de trens suburbanos da Central 
do Brasil, no ano subseqüente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
(Fazendo soar a campainha.) - Prorro
go o prazo de V. Ex.a por dez minutos, 
para que possa concluir o seu discurso. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Agrade
cido a V. Ex.'\ Sr. Presidente, pela gen
tileza à qual, aliás, já estamos ac·ostu
mados. 

Continuando, Sr. Presidente, a cam
panha de mais de dois anos, entre 1901 
e 1903, sobre as arbitrariedades e des
mandos de autoridades policiais da épo
ca; a de defesa, em 1911, dos atares 
brasileiros, preteridos pelos estrangeiros, 
desde a fundação do Teatro Municipal, 
em 1908; na década de 20, a sua cam
panha mais importante foi a que resul
tou na organização do Correio Aéreo 
Nacional, que ficará indelevelmente li
gado à sua existência; em 1933 e 1934 
a perdida campanha contra a profissio
nalização do futebol carioca, liderada 
por Coelho Neto. 

No campo politico, destacaram-se: o 
apol·o, em 1893, apoio suicida mas valen
te, franco, a revolta da armada contra 
o Governo de Floriano Peixoto e que re
sultaria no fechamento do jornal por 
mais de um ano; contra a ocupação pe
los ingleses da Ilha da Trindade; contra 
a anunciada hipoteca da Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré, ao grupo norte
americano Empire Trust, em 1915 e maiS 
recentemente, em 1960, a denúncia do 
clima de corrupção que se instalara no 
Ministério da Saúde e da qual resultou 
a queda do então Ministro. 

O Sr. José Sarney - Permite V. Ex."' 
um aparte? 

O SR. VmGíLIO TAVORA -Daremos 
em seguida, com prazer, o aparte a 
v. Ex."' 

E, finalmente, a sua marcante parti
cipação junto às forças que deflagaram 
a Revolução de Março de 1964, e que teve 
seqüêncla na luta que seus editoriais 
chamariam pela reposição do regime de
mocrático nos seus f!lndamentos. 

Com prazer, concedemos o aparte ao 
Ilustre colega José Samey. 

O Sr. José Samey - Sr. Senador Vir
gílio Távora, tenho imenso prazer em 
apartear V. Ex.a nessa homenagem que 
faz, no Senado da República, ao grande 
órgão da Imprensa brasileira que é o 
Jornal do Brasil. Particularmente, como 
representante do Maranhão, tenho o or
gulho de dizer que este jornal esteve 
ligado a grandes figuras da intelectua
lldade e da história politica do Mara
nhão: Fernando Mendes, que teve mis
sões politicas do Maranhão e, mais re
centemente, D. Maurina Dunshees de 
Abranches, de um dos melhores troncos 
do Maranhão, da Unha mais nobre da 
intelectualidade do Maranhão - do 
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tronco de Dunshees de Abranches, his
toriadores, poetas, jornalistas - esta 
mulher extraordinária chegou até nosso 
tempo dando ao Jornal do Brasll a pre
sença que ele tem na imprensa brasilei
ra. Nos tempos atuals, também, Ody}o 
Costa Filho, dos maiores do Maranhao 
de todos os tempos, fez a modernização 
desse órgão. Assim, a homenagem que 
V. Ex.a faz ao Jornal do BrasU constitui 
também uma homenagem à liberdade, 
à Inteligência do Brasil, e é também à 
Imprensa que, sem dúvida, continua sen
do um dos pilares maiores da democra
cia. Mas, V. Ex.a faz essa homenagem 
no dia significativamente Importante 
para o Congresso Nacional. 1!: que hoje 
será lançado, nesta cidade de Brasilia, 
um livro do jornalista Carlos Castello 
Branco que é, sem dúvida, uma das ex
pressões maiores do jornalismo brasilei
ro; um homem extraordinário, da linha 
maior dos grandes jornalistas deste Pais, 
desde Evaristo da Veiga até, para repe
tir, Carlos Castello Branco. O Congresso 
deve a ele um dos momentos maiores da 
defesa desta instituição, porque na co
luna que o Jornal do Brasil publica - do 
Castello, com a responsab!lldade do pró
prio Jornal do Brasil, que V. Ex.a tem a 
oportunidade de homenagear - durante 
o tempo em que o Congresso esteve fe
chado, em nenhum dia o jornalista Car
los Castello Branco deixou de pugnar 
pela reabertura do Congresso brasileiro 
como uma das presenças mais Importan
tes da vida pública e da liberdade dentro 
deste Pais. Quando o Congresso tinha 
suas portas cerradas, Carlos Castello 
Branco, na sua coluna, defendeu, todos 
os dias, sem exceção de um só, a reaber
tura do congresso e a sua presença na 
vida brasileira. Assim, V. Ex.a rende ho
menagem a um jornal que tem defen
dido a presença desta Instituição que é 
o Congresso na vida brasileira, como 
uma das mais Importantes na vida de 
uma democracia. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, acolhemos com 
prazer o aparte do nobre Senador José 
Samey, prazer tanto maior quanto ele 
se apropriou da parte seguinte do nosso 
pronunciamento: é o que chamamos te
lepatia. 

Esse é matutino vibrante, Srs. Sena
dores cuja efeméride hoje festejamos 
em coincidência feliz, já aqui percutida, 
com o lançamento do livro de Carlos 
Castello Branco, o esclarecido, profundo, 
bravo e independente cronista politico, 

que faz depoimento sereno e desapa.!xo
nado sobre época tão controvertida de 
nossa história. 

Ao registrar a data, acredita a Maioria 
- e agora ousamos dizer, a Casa - ser 
de justiça transmitir a Haroldo Hollan
da seu representante maior nesta capi
tai, à direção daquela empresa, a togos 
que ali labutam, nossas congratulaçoes 
pelo evento e nossos votos de maiores 
êxito ainda no futuro. 

Era o que tinhamos a dizer. (Multo 
bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Senado
res: 

José Guiomard -· Henrique de La 
Rocque - José Samey - Fausto 
Castelo-Branco - Marcos Freire -
Teotôn!o Vilela - Gilvim Rocha -
Heitor Dias - Luiz Viana - Amaral 
Peixoto - Nelson carneiro - Gus
tavo Capanema - Itamar Franco -
Franco Montoro - Eveláslo Vieira -
Lenoir Vargas - Daniel Krleger -
Paulo Brossard -Tarso nutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A Mesa se associa às homenagens 
prestadas ao grande matutino Jornal do 
Brasil, tão ligado à História Política e à 
História do Brasil. 

Está finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.o 13, de .1975, do Se
nhor Senador Nelson Carneiro, soli
citando o desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 24, de sua 
autoria, que regulamenta disposição 
constante do art. 153, § 12, da Emen
da Constitucional n.o 1, e dá outras 
providências. 

A matéria constou da Ordem do Dia 
do dia 11 de março do corrente ano, ten
do a votação adiada a requerimento do 
Senador Ruy Santos para a presente 
sessão. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

,j 
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A matéria continuará sua tramitação 
normal. 

Item Z 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 39, de 1975, do Senhor 
Senador Nelson Carneiro, sollcltando 
o desarqulvamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 4, de 1974, de sua 
autoria, que altera a legislação da 
Previdência Social, e dá outras pro
vidências. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria continuará sua tramitação 
normal. 

Item 3 · 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 134, de 1975, de auto
ria do Senhor Senador Vasconcelos 
Torres, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senadlo, das Ordens do Dia 
dos Senhores Ministros, General Sil
vio Frota, Almirante Azevedo Hen
ning e Brigadeiro Araripe Macedo, do 
Exército, Marinha e Aeronáutic_a, 
respectlvam.ente, em comemoraçao 
ao n.o aniversário da Revolução, pu
blicadas no Jornal do Brasil de 31 
de março e 1.0 de abril de 1975. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Será feita a transcrição sollcitada. 

Ordens do Dia dos Srs .Ministros, General 
Silvio Frota, Almirante Azevedo Henning 
e Brigadeiro Araripe Macedo, do Exército, 
Marinha e Aeronáutica, respectivamente, 
em comemoração ao 11.0 Aniversário da, 
Revolução, publicadas no Jornal do Brasil 
de 31 de março e 1.0 de abril de 1975, 
que se publicam nostermos do Requeri
mento n.0 134, de 1975. 

A ORDEM DO DIA DE FROTA. 

"0 ano de 1964 iniciou-se para o povo 
brasileiro, sob uma atmosfera de angús
tia e temor. O panorama politico-social 
justificava a aflição que lhe dominava a 

alma. As greves diárias, por pretextos 
mais fúteis e variados, roubavam a tran
qüilidade à população. Os operários bra
sileiros, contrários, por índole e formação 
cristã, às violências que sustentam os 
regimes totalitários, não podiam acorrer 
ao trabalho, impedidos pelos "piquetes de 
greve" que, protegidos pela inépcia de 
um Governo infiltrado de marxiStas, os 
agrediam. Intermináveis filas, em busca 
de gêneros de primeira necessidade, so
negados pelos comerciantes inescrupulo
sos para serem vendidos a câmbio negro, 
marcavam esta época de irresponsabill
dade e desmoralização do poder centrAl. 

A indústria, definhando dia a dia; o 
bloqueio diário dos transportes, com pre
juízo imenso dos homens de bem que lu
tavam pelo desenvolvimento do Pais; as 
demagógicas concessões salariais; a in
versão hierárquica, tolerada por chefes 
pusilânimes e ambiciosos, ferindo a nossa 
sadia e tradicional estrutura mllitar; as 
"ligas camponesas", no Nordeste, agitan
do a zona rural, e a inflação galopante, 
aviltadora dos vencimentos, eram as 
componentes da vida brasileira naquela 
triste fase de nossa história. 

A agravar este quadro, dando-lhe um 
fundo mais contristador, estava a corrup
ção em suas variadas metamorfoses, 
entre as quais destacavam-se o tráfico de 
influência, o protecionismo comercializa
do na obtenção de empréstimos nos 
órgãos federais, o nepotismo cívico na 
nomeação de incompetentes, apaniguados 
do Governo e notórios marxistas para 
cargos importantes e bem remunerados, 
e o, desvio do dinheiro público para fi
nanciar comícios de ampla propaganda 
esquerdista. Somente aqueles que assisti
ram à marcha para. o comício do dia 13 
de março, no Rio de Janeiro, podem ava
liar o quanto este País esteve próximo do 
caos social. Grupos ululantes desfilaram 
pelas principais ruas da cidade, exalando 
ódio e gritando ofensas aos militares. 
Portavam grandes bandeiras brasileiras 
insultuosamente adulteradas, com a 
substituição da .esfera azul por uma bola 
vermelha com os símbolos comunistas da 
foice e do martelo. 

Neste ambiente de consternação geral, 
a mulher brasileira - intimorata defen
sora da família -, ameaçada na sublime 
missão que lhe confiou a natureza, de 
criar e educar seus filhos, em lar cristão, 
saiu às ruas - em Belo Horizonte, São 
Paulo e Rio de Janeiro - na "Marcha 
com Deus e a Famílla pela Liberdade". 
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Revivia, assim, o emocionante episódio 
de coragem e patriotismo das mulheres 
vicentinas, que impediram o regresso, as 
suas casas, de maridos e filhos, derrota
dos nas célebres lutas dos Emboabas, até 
que vingassem a honra ferida. 

Foi, então, que as Forças Armadas de
cidiram, com a cooperação dos Governa
dores de três grandes Estados da Federa
ção, intervir no processo político para que 
o destino grandioso de nosso Brasil reto
masse seu rumo tradicional, sob o signo 
da cruz. A reconstrução tem sido árdua e 
penosa. Os inimigos e contestadores da 
Revolução - partidários do regime caído 
e comunistas embucados em democrátas 
- procuram, por todos os meios, criar 
obstáculos às ações revolucionárias, des
virtuando-as e denegrindo-as. 

A difamação, a vilania da mela-verda
de transformada em calúnia, a difusão 
de documentos mentirosos e o falso silo
gismo pela deformação das premissas, 
ainda continuam sendo seus instrumen
tos preferidos, na tarefa a que se impu
seram de d.esmoralizar e cindir os revo
lucionários. 

O grande trabalho dos Governos da 
Revolução tem sido, pois, o esclarecimen
to, pela verdade dos fatos, da consciência 
popular sempre propensa, pela boa-fé, a 
aceitar esta propaganda negativa. 

Mas, não obstante tudo Isto, nós, mili
tares, não .esmoreceremos na realização 
da grande obra de engrandecimento de 
nossa pátria. Tivemos compromissos com 
os Ideais revolucionários no passado, e 
têmo-los no presente; saberemos mantê
los e honrá-los no futuro. 

Aos 1.1 anos deste Importante evento, 
desejo transmitir, com emoção, duas 
mensagens: 

Aos nossos velhos chefes militares, pelo 
respeito e admiração que lhes somos cre
dores por terem, com C·Oragem e espírito 
de renúncia, aberto as comportas da rea
ção armada, para que a torrente liberta
dora, cascateando sobre todos os obstá
culos, descesse das regiões montanhosas 
para reflorescer os verdes vales da espe
rança democrática. 

Aos meus jovens comandados, em par
ticular, aos de postos mais baixos, para 
que meditem sobre aqueles acontecimen
tos, os quais, muitos pela sua pouca ida
de ,tiveram a felicidade de não assistir 
ou cuja gravidade não puderam bem dis
cernir. Eles definem uma época de Inse
gurança, de convulsões sociais, de desmo-

ralização do poder público, de corrupção 
desenfreada e de subversão hierárquica 
que todos nós repelimos, e não desejamos 
ver de volta, por Incompatível com as 
civilizações cristãs. 

O momento é de compreensão e de 
trabalho. De compreensão, para afastar 
de nós as prevenções e evitar os pré
julgamentos. De trabalho, para que pos
samos completar a obra revolucionária e 
consolidar, em nosso Pais, a verdadeira 
democracia, Implantada pela Revolução 
de 1964, sem Imitação de formas alieni
genas fracassadas e livre da deletéria 
Influência do comunismo. 

Tenho a certeza de que, unidos, atin
giremos este obj etivo." 

ORDEM DO DIA DA MARINHA 
"Onze anos já decorreram desde que 

os Chefes Militares, tendo recebido dra
mático apelo do povo, Instauraram nova 
estrutura politica no Pais, adequada a 
valorizar os brasileiros, mediante a exal
tação dos seus atributos morais e a me
lhoria das suas condições de vida. O 
4.o Governo da Revolução, com a fran
queza e o realismo que o caracterizam, 
não esconde as dificuldades que vem en
frentando para manter, face à crise in
ternacional vigente, o elevado índice de 
crescimento dos últimos anos; entretan
to, explorando outros caminhos e ima
ginando soluções originais, lança-se em 
busca de novas realizações. Tendo como 
meta maior o próprio homem, a Revo
lução persiste na construção de uma so
ciedade modema e progressista, que 
possa desenvolver-se em segurança, sem 
deterioração da qualidade da vida, pre
servando os padrões éticos e morais da 
nossa gente. Através da educação, da 
qualificação profissional, da hlgldez e 
da adequada nutrição do trabalhador 
das cidades e dos campos, procura o Go
verno atingir a todas as camadas da 
população, conferindo-lhes uma efetiva 
participação nos frutos do gigantesco es
forço comum, que ora se faz para liber
tar o Brasil da ignorância e da miséria. 
Opõe-se a esse trabalho ciclópico, como 
todos o sabemos, uma facção de Incon
formados, na qual se Integram maus 
brasileiros, movidos por interesses incon
fessáveis ou contaminados por Ideologia 
contrária à nossa formação. Afortuna
damente, os elementos sadios do nosso 
povo repudiam tal ação, ignorando a 
maledicência dos corruptos ou comba
tendo o vandal!smo dos fanáticos que, 
multas vezes adestrados ou subvenciona-
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dos por estrangeiros, buscam desfigurar 
o c ará ter nacional. Fiéis à sua destina
ção constitucional, as Forças Armadas 
velam pela continuidade do progresso do 
Brasil. Em perfeita identidade com o 
Exército e a Aeronáutica, a Marinha, 
animada de salutar espírito de luta, 
imune ao derrotismo pessimista e cons
ciente do seu dever, saberá manter-se 
digna do momento atual que, no dizer 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, General Ernesto Geisel, "está 
a exigir, do povo e do Governo, ordem, 
serenidade, confiança, dedicação ao tra
balho e um senso de grandeza à altura 
do destino desta imensa Pátria." 

ORDEM DO DIA DA AERONAUTICA 

"Trinta e um de março é data his
tórica que nenhum brasileiro, verdadei
ramente patriota, poderá jamais esque
cer. Povo e Forças Armadas, irmanados 
pelo ideal comum de preservar a ma
neira cristã e democrática de vida do 
povo brasileiro, saíram às ruas no mo
mento extremo em que a escalada comu
nista, já parcialmente instalada no Go
verno de então, se preparava para des
fechar o golpe final da tomada do Poder 
e implantar uma ditadura de esquerda. 

São transcorridos 11 anos e nesse curto 
período os Governos da Revolução res
tabeleceram a ordem social, sanearam as 
finanças do Pais, desaceleraram a infla
ção, promoveram o desenvolvimento 
econômico em ritmo jamais alcançado 
e deram ao povo um clima de ordem e 
segurança, dentro do qual o trabalho ho
nesto frutifica e gera riqueza. Mas nem 
sempre as lições da História são relem
bradas e aproveitados os seus ensina
mentos; passados os momentos difíceis, 
vira-se a página e apõe-se um carimbo 
de "arquive-se". :!!: exatamente nos pe
ríodos de normalidade da vida democrá· 
tica que o comunismo se refaz, modifica 
sua tática em função da conjuntura, in
filtra-se em órgãos de classe e até mes
mo nas mais herméticas instituições do 
País; seu trabalho é dissimulado, subli
minar, jamais ataca de frente, salvo nas 
fases pré-finais da Guerra Revolucioná
ria. Usando as liberdades democráticas 
e as garantias da lei, seus porta-vozes 
clamam por mais liberdade, quando na 
re.alldade, visam ao retorno à baderna, 
que levou a Revolução de 31 de março de 
1964. Nova tática dentro da mesma es
tratégia, ensaio de abertura para nova 
escalada, novos slogans sem nenhum 
conteúdo, mas que, pela técnica de re-

petição, utilizando todos os veículos de 
comunicação e . da propaganda, passam 
à boca do povo num coro anônimo de 
reivindicações aleatórias. 

A Revolução não necessita negociar 
uma imagem de conciliação, antes pre
tende alcançá-la através de uma atitude 
aberta e franca, onde os interesses na
cionais sejam sempre colocados acima 
das acerbações político-partidárias. Pro
blemas ainda existem e não são poucos; 
seria ingenuidade ou má-fé exigir que 
distorções econômicas, acumuladas ao 
longo da História, que contrastes sociais 
que datam do Império, pudessem ser to
talmente removidos em pouco mais de 
uma década. 

A Aeronáutica está ciente e participa 
do esforço empreendido pelo Governo 
para romper a barreira que nos separa 
dos povos desenvolvidos e estruturar a 
sociedade justa e humana a que todos os 
brasileiros aspiram. Mas, para tanto não 
pode a Revolução dormitar sobre os lou
l'OS da vitória. Continuemos atentos e 
vigilantes, tornemos inquebrantável a 
união entre as Forças Armadas e cerre
mos fileira em tomo do nosso Coman
dante Supremo - Presidente Ernesto 
Geisel -, em defesa da obra salvadora da 
Revolução de 31 de março de 1964, pro
cesso irreversível de luta pelos ideais 
que a nortearam." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Item 4 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 81, de 1974 
(n.0 50-C/67, na Casa de origem), 

., que dá nova redação aos arts. 469 
e seus § §, 470 e 659 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, tendo 
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 391, 
de 1974, da Comissão 
- de Legislação Sooial. 

Em discussão o projeto. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 
fazer uso da palavra, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam 
queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto irá à sanção. 
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l!: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.o 81, de 19'74 

(N.• SO-C/67, na Casa de origem) 

Dá nova redação aos arts. 469 e 
seus §§, 470 e 659 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

o Congresso Nacional decr~ta: 
Art. 1.0 - o § 1.0 do art. 469 da Con

solidação das Leis do Trabalho passa a 
ter a seguinte redação: 

''Art. 469 - ..... o •'• ••• o ••• o ••• o. o •• 

§ 1.o - Não estão compreendidos na 
proibição deste artigo: os emprega
dos que exerçam carg.os de confiança 
e aqueles cujos contratos tenham 
como condição, Implícita ou explici
ta, a transferência, quando esta de
corra de real necessidade de serviço." 

Art. 2.0 -Fica acrescentado ao art. 469 
da Consolidação das Leis do Trabalho o 
seguinte parágrafo: 

"Art. 469 - . o •••• o • o •••••••••••••• 

§ 3.0 - Em caso de necessidade de 
serviço, o empregador poderã trans
ferir o empregado para localidade 
diversa da que resultar do contrato, 
não obstante as restrições do artigo 
anterior, mas, nesse caso, flcarã 
obrigado a um pagamento suple
mentar, nunca Inferior a 25% (vinte 
e cinco por cento) dos salários que 
o empregado percebia naquela loca
lidade, enquanto durar essa situa
ção." 

Art. 3.0 - O art. 470 da Consolidação 
das Leis do Trabalho passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 4'70 -·As despesas resultantes 
da transferência correrão por conta 
do empregador." 

Art. 4,o - o art. 659 da Consolidação 
das Leis do Trabalho fica acrescido de 
um novo item, com a seguinte redação: 

"Art. 659 - 0 O O O I O O 0 O O 0 O O O 0 0'0 O O O 0 0 O 

IX - conceder medida liminar, até 
decisão final do processo, em recla
mações trabalhistas que visem a tor
nar sem efeito transferência disci
plinada pelos parágrafos do art. 469 
desta Consolidação." 

Art. 5.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (~lbãesPlnto) 

-Item5 
Discussão, em turno único, do 

Projeto de Resolução n.0 7, de 1975 
(apresentado pela Comissão de Eco
nomia, como conclusão de seu Pare
cer n.0 9, de 1975), que suspende a 
proibição contida nas Resoluções 
n.os 58, de 1968, 79, de 1970, 52, de 
1972, e 35, de 1974, para permitir que 
o Governo do Estado de Minas Ge
rais aumente para Cr$ 2.040.200.000,00 
(dois bilhões, quarenta milhões e du
zentos mil cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n.0 10, de 1975, da 
Comissão · 
- de Constituição e Justiça, pe

la constitucionalidade e juridlcl
dade. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser 

fazer uso da palavra, vou encerrar a 
discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto Irã à Comissão de Redação. 

Esgotada a matéria constante da Or-
dem do Dia. 

Sobre a mesa, redação final do Pro
jeto de Resolução n.0 7, de 1975, apro
vado na Ordem do Dia da presente Ses
são e que, nos termos do Parágrafo único 
do art. 355 do Regimento Interno, se não 
houver objeção do Plenário, serã lida 
pelo Sr. 1. 0 -Secretârio. (Pausa.) 

É lida a seguinte redação final: 
PARECER 

N.0 21, de 1975 

da Comissão de Redação, apresen
tando a redação final do Projeto de 
Resolução n.o 7, de 1975. 

Relator: Sr. Virgílio Távora 
A Ocmlssão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.0 7, de 1975, 
que suspende a proibição contida nas 
Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, para permitir 
que o Governo do Estado de Minas Ge
rais aumente para Cr$ 2.040.200.000,00 

I 
I 
' I 
i 

I 
' I 

! 

I 
I 
I 
i 
' 
' 



-373-

(dois bilhões, quarenta milhões e duzen
tos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das ComiSSões, em 9 de abril de 
1975: .- ~enato Franco, Presidente -
Virgllio Tavora, Relator - José Lindoso 
- Dirceu Cardoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 21, de 1975 

Redação final do Projeto de Re
solução n. 0 '7, de 19'7 5. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, inciso VI da 
Constituição, e eu, Presidente, prom~lgo 
a seguinte 

RESOLUÇAO 
N.0 , de 1975 

Suspende a proibição contida nas 
Resoluções n,os 58, de 1968, '79, de 
19'70, 52, de 19'72, e 35, de 19'7 4, para 
permitir que o Governo do Estado 
de Minas Gerais aumente para. ... 
Cr$ 2.040.200.000,00 (dois bilhões, 
quarenta milhões e duzentos m.U 
cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - 1!: suspensa a proibição cons

tante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 
1968, revigorlllda pelas de n.os 79, de 1970, 
52, de 1972, e 35, de 1974, todas do Se
nado Federal, para permitir que o Go
verno do Estado de Minas Ger.ais eleve 
para Cr$ 2.040.200.000,00 (dois bilhões, 
quarenta milhões e duzentos mil cru
zeiros) o montante de sua divida conso-
lidada mediante a colocação de ..... . 
Cr$ 560.000.000,00 (quinhentos e sessen
ta milhões de cruzeiros) em Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Estadual. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A matéria vai à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretãrio. 

É lido e aprovado o seguinte: 
REQUERIMENTO 
N.o 146, de 19'75 

Nos termos do art. 356 do Regimento 
Interno, requeiro dispensa de publica
ção, para imediata discussão e votação, 
da redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 7, de 1975. 

Sala das Sessões, em 9 de abrll de 1975. 
- Magalhães Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Aprovado o requerimento, passa-se à 
imediata apreciação da redação final do 
Projeto de Resolução n.o 7, de 1975. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, 
declaro-a encerrada. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam per-
maneçam sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 

A matéria vai à promulgação. 

Hã oradores inscritos para esta opor
tunidade. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, ocupo esta alta 
tribuna para fazer um registro. Trata
se do aniversário de fundação da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, 
instalada pelo grande apóstolo José fie 
Anchieta, a 24 de março de 1582. Nao 
usei antes a tribuna para falar sobre o 
assunto, em vista, Sr. Presidente, das di
ficuldades encontradas para chegar até 
aqui. 

Na sua longa trajetória, aquela be
nemérita instituição jâ átendeu mais de 
20. 000. 000 de pacientes. Possui seis hOs
pitais, quatro educandários, uma colô
nia de férias, e um repouso para senhoras 
idosas em Jacarepaguá. 

Desde as capitanias, homens dos mais 
eminentes foram provedores ali, função 
nobre e subllme ora exercida pelo que
rido e culto Ministro Afrânio Costa, que, 
desde 1960, vem honrando aquele posto. 

S. Ex.a conta com a colaboração ines
timável de uma figura humana de rara 
capacidade de trabalho e notável sen
sibilidade para os problemas do grande 
e tradicional nosocômio. Refiro-me ao 
Diretor-Geral, Dr. Dahas z.arur, que, na 
sua faina ininterrupta, examina e des
pacha nada menos de 60. 000 processos 
por ano. O Dr. Dahas Zarur, o bom, o 
Siplples, o infatigável, tem sempre solu
çao para cs mais diversos e delicados 
problemas que lhes são afetos. 

O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex.a. 
um aparte? 
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O SR. BENJAMIM FARAH - Com 
muito prazer. 

O Sr. Ruy Carneiro - Na oportunida
de em que V. Ex." tece elogios à Santa 
Casa de Misericórdia, eu, como membro 
da Mesa dessa entidade, não posso dei
xar de trazer a V. Ex.a a minha solida
riedade e os m.eus aplausos. Nesta tarde, 
o Senado não poderia deixar de regis
trar essa homenagem que V. Ex.a está, 
justamente, prestando àquela entidade 
beneficente, com a nossa solidariedade, e 
os aplausos que, acredito, são de toda a 
Câmara Alta do Pais. De um modo espe
cial, V. Ex.a está focalizando duas gran
des figuras: o provedor, o eminente Mi
nistro Afrânio Cesta, e a outra, o Di
reter-Geral, um verdadeiro benemérito, 
jovem colaborador esforçado, Dr. Dahas 
Zarur. Dessa maneira, dou a V. Ex.a os 
meus aplausos pela feliz idéia, solida
rizando-me com a sua louvável inicia
tiva. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Multo 
obrigado, nobre Senador Ruy Carneiro, 
V. Ex.a, que é da Irmandade e também 
conhece perfeitamente o Ministro Afrâ
nio Costa e o Dr. Dahas Zarur. 

Mas voltemos aos serviços e a assis
tência. 

Ao tempo das epidemias, a Santa Casa 
recebeu nada menos de 100.000 doentes 
e, por igual, dezenas de milhares de 
amarelentos; epidemias dos primeiros 
anos do século atual. Foi quando surgiu 
a figura extraordinária de Oswaldo Cruz, 
o grande sanitarista do Brasil e do mun
do, que salvou a Nação daqueles males 
que tanto nos envergonhavam. 

Estou vendo aqui, perto de mim, o 
nobre Senador Petrônlo Portella, que 
está ouvindo atentamente este modesto 
discurso. Foi na presidência desse nobre 
colega, e com a sua mais decidida aju
da, que o Senado prestou uma homena
gem àquele grande brasileiro, a quem 
o Brasil deve Inestimáveis serviços, uma 
divida de lmorredoura gratidão. 

A Santa Casa tem, Igualmente, a alta 
e piedosa missão de sepultar os indigen
tes, em média 5. 000 por ano. 

Dispõe de 1. 800 leitos espalhados nos 
seus diversos hospitais; tem 65 ambula
tórios, serviços que, na gestão do Minis
tro Afrânio Costa, atenderam 5. 000. 000 
de pessoas, Inclusive, 800 mil operações. 

Ainda mais: dá assistência escolar, por 
onde, nesses tempos, passaram 18.000 

alunos. Duas mil senhoras idosas tive
ram assistência no Repouso Santa Ma
ria. Naquele ncsocômlo se fabrica, em 
média anual, três milhões de !njeções e 
comprimidos. 

Trabalham, no Hospital da Misericór
dia, 2. 665 servidores. 

Cumpre assinalar que, em 1974, o 
Hospital Geral teve 186 .150 pacientes
dia, com 8. 650 altas. Foram realizadas 
4. 755 cirurgias e, em sua maternidade, 
ocorreram 1. 354 partos. 

Em Fisioterapia, 39.285 pacientes. Efe
tuaram-se 481.805 exames diversos de 
Ralos-X. 

O Laboratório de Anatomia Patológi
ca realizou 84.720 autópsias e exames 
outrcs. 

Análises clinlcas, 1. 258. 590. Eletrocar
diogramas, 2. 636. 

O Banco de Sangue forneceu ....... . 
5 .148. 730 cms de transfusões. 

o Serviço de Gasoterapia consumiu 
15. 803 m3 de oxigênio. 

Refeições, 2. 934.897. 
Merece destaque a presença também 

de grandes médicos, professores dos mais 
ilustres, que chefiam os seus serviços, e 
outros que participam, com a sua Inte
ligência e o seu coração. 

É de justiça, também, afirmar que por 
lá passaram peregrinas figuras que hon
raram a Instituição, engrandeceram a 
medicina, e, conseqüentemente, o Brasil. 

Citemos alguns nomes: Torres Ho
mem, Francisco de Castro, Miguel Cou
to, Augusto Paulino, Antônio Austragé
silo, Brandão Filho e tantos outros mes
tres famosos. 

Multas iniciativas ainda, Sr. Presi
dente, podem ser citadas, como, por 
exemplo, o curso profissionalizante para 
auxiliar de enfermagem, com vistas a 
servir os hospitais do Rio de Janeiro e 
de todo o Brasil. 

A Santa casa é precursora do serviço 
e também do ensino médico do País. 
Por suas enfermarias têm passado os 
melhores luminares da Medicina do 
Brasil, conforme dissemcs. Presta assis
tência, desde a Infância até a geriatria. 

Pois bem; é a Santa Casa acolhedora 
e conceituada, não só no Rio de Ja
neiro, mas em todo o País, que cooperou 
tanto no aprimoramento da Medicina, 
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servindo à juventude e ao povo neces
sitado e sofredor, a velha e sempre que
rida Santa Casa, fonte Inesgotável de 
bondade cristã, laboratório Imenso, de 
cultura, esteio dos mestres e dos após
tolos do bem, aquela Casa Santa merece 
os nossos aplausos e louvores pelo que 
tem feito e pelo que há de fazer sempre 
em beneficio da coletlv!dade. 

Saúdo e felicito os que servem nos 
mais variados . setores da santa Casa, 
com o trabalho generoso e cristão, numa 
prova evidente de que ainda há criatu
ras boas e dignas, nas quais podemos 
confiar, principalmente nas horas difí
ceis. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - COillcedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro, por cessão do 
Mb11e Senador Dlirceu Orurdoso. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, não é por acaso que ocupo, nes
te Instante, uma das bancadas. da. Maio
ria. É parque se! que falo em nome da 
una.n!mid.ade da Oasa.. E o faço, Sr. Pre
sidente, para registrar a p.as.sage-m, este 
ano, do 10.0 Anivensárl.o da Rede Globo 
de 'l1elevlsã.o. 

Compreenclio que quantos acompanham 
a vida. públiCia., a11tlst!ca e socia.l do País 
louvam o trabalho da magnifiCa equl'pe 
dirigida. pelo jomallsta Roberto Ma.r!nho. 

Todos compreendemos as dificuldades 
com que lutam os que se dediciii!Jl a essa. 
a;tlvida.de, e ninguém melho~r pocLerla de
por, se •aqui estivesse, do que o nosso 
eminente companheiro, Senador João 
oalm.on, que também preside uma outra 
importante 1.1ede de teLevisão e rádio do 
Pais. 

POr tudo Isso, Sr. Presidente, pelos es
forços que representam esses dez anos, 
pelo número slgn!flCia.tivo de emp11egados 
ali extstentes, que ooma;m a alta cifra de 
três mil e qulnhentos, com o concurso de 
dois m!l colaboradores sob contrato, tudo 
está a 1nd!car, •a mostrar o ~elevo elo dé
c!am aniversário que o.ra se registra. 

O Sr. Petrônio Portella- V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Pois 
não, com muita hOllll'a. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a fala 
em nome da. un.a.nd.midade deste Plená
rLo. Melhm' mtétrpl'ete do que V. Ex.a não 
existe nesta Casa, porque é um Udado.r, 
um jomal!sta ·e tem mais de ofício do 

que eu de Ldade - pe~o •a V. Ex.n que· me 
diesculpe a ind.IIScr!çãJo - e que além do 
mais junta à antlgü1dade um talento 
inexcedível. Seja V. Ex.a pois, també·m 
intérprete dia Ma.Lor!a, neste momento 
.em que o povo brasileiro, a.través dos 
sews representantes, p~esta homenagem 
à. Rede Globo de Televisão. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Muito 
me honra e desvanece o aparte com que 
me distingue o ilustre Líder da Maioria 
e Presidente do seu Pwrttda, po~rque es
tou cento ode que a.s suas ex:pressões tra
d'UZem o pensamento de todos quantos, 
sob -a gloriosa legenda da Aliança Reno
vadlora Nacional, lutam . .n;este País po.r 
melhores dias. 

O sr. Benjamim Farah - v. Ex.a. me 
permite um ·apal'te? 

O SR. NELSON CARNEmO - Com 
muita honra. 

O Sr. Benjamim Fa.ra.h- V. Ex.e. faz 
muito bem em exa1tM a TV Globo. É 
aque~a gramde organização que pllJl'lte da 
Gua;nabara para o Brasll, da cidade para 
o mundo e, indlscutlvelmetllte, é a melhor 
de todas ·as tevês deste País, não só pela· 
sua programaçãD rica, 11\IISitrat!va e de 
grande interesse para a nossa cultura, 
como ta;mbém pela parte que inte~resSa 
às nossas famílla:s. Eu expresso a V. Ex.a 
a minha solidariedade, na certeza de que 
V. Ex.a há de receber, também, a soli
dariedade do Líder da nossa bancada, 
pois v. Ex.8 já teve o apeio do Líder da 
Ma.Loria. A Mlnoria, através da L!dero.n
!.la, vai nrut~almente dar todo o apoio 
elo nosso J?iartldo e, ·então, a palavra de 
V. Ex.8 é a unanlnúdade do Senado da 
Repúbl!ca. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Multo 
obrigado a V. Ex.e., nob11e Senador Ben
j am!n Fa.rah. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.a um apar.te? 

O SR. NELSON CARNEIRO - Com 
muita llonl'a, Senac!Oir Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro - Nobre Sena
dor Nelson Oame!ro, V. Ex.8 já tem títu
los de sobra para falar por toda a ban
ca.dia dJo MDB. Mas é da maiOJ: conveni
ência que, ofidalmente, •a Liderança da 
Minoria se associe, junta;mente COIIl1 a 
Llderan~a da Maioria, à Justa homena
gem que V. Ex." pl1esta a um dos órgãos 
de nossa Imprensa que mals tem contri
buído para a difusãJo da televisão entre 
nós. A Rede Globo de Televisão é um 
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modelo de orglllnizaçã.o nessa •especializa
ção ·e se coloca em pé de lgll!!LkLade com 
as melhores •empresas internacwnals de 
televlsoo. A homenagem de V. Ex. a é ex
pressamente a homenagem de todo o 
Senado, Lldel'amça da Malorrita e Minoria, 
ao 1ado ·cio apoio individual de todos os 
Senadores que compõem es.ta. Casa, o que 
mostra a segurança e '8. justiça de.sta 
h!omenagem que 'V. Ex.a presta. 

O SR. NELSON CARNEmO - Lncor
poro, com multa honra, a pala\Ta cio 
ilustre Lider da M1nor1a a estas b11eves 
oon:sldera.ções que venho f·azendo em tor
no do 10.0 wnivel'sárlo da. Rede Globo de 
Tel·evlsoo. 

Os Srs. Ruy Carneiro e Jarbas Passa
rinho - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. NELSON CARNEffiO - Concecio 
o apal'te lllo nobre Senador Ruy Oall"nelro, 
e depois terei a honm. de COIIlceder a V. 
Ex.a, Senador .Jarbas Passa:rlnho. 

O Sr. Ruy Carneiro - Nobre SenadOil" 
Nel&on ta.rnelro, não faz muitos anos 
rendi, aqui, uma homenagem à TV Glo
bo, de Bra.siUa, qumdo ·era dirigida pelo 
saudoso e brilhante jomalista pa.l'aiba.no 
Alnitônlo ·de Lucen~a. Enoontrava-se ele 
em Pernambuco, dlrigi.n·do a televisão 
Globo naqueLe Estado, quando velo para 
Brasilla, onde prestou ve1evantes .servl
ç;os. Naquela opoll"tumdade tive oca.sioo 
de l'ender ·as minhas homenagens e sa
llentar a atuação admirável daquele pa
ralbmo que. lnf.e!lzmen.te, oo verdor dos 
anos, deS!IU)llll'eceu. Agora, quando a Rede 
Globo de Televisão oomemora seus dez 
anos de ef.etlvo trabalho, V. Ex.a, Sena
dor Neloon Carneiro, pre51ta esta justís
sima homenagem mevecedom do apoio 
de todo o Senado. Quero, pol'ltanto, apll"e
sentar a V. Ex.a a nossa solidariedade e 
a dos pa11albanos. juntamente com nos
sos aplausos àqueles que lutam pelo bri
lho dessa rede de teLevisã.o na Oapital 
da República. 

O SR. NELSON CARNEffiO - Muito 
obrigado a V. Ex.a 

Sr. P.vesidente, quero que fique lnte
grllllldo o meu dl:scUMo, para honrá-~o, o 
aparte que me pede o IJJObre Senador Jar
bas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Agradeço 
multo a fldalgula de V. Ex.n, que é por 
todos nós conhecida; e não me arrtsca
ria a da:r um aparte depois que o Mbrc 
Ltcler P.etrôn.Lo P,o.rtella já o f.ez em nome 
da Maioria, se não fosse trazer um tes-

temu.nho de o11dem muito peoooal. Era 
eu Ml.nistro da Educação e Cultura e 
houve, em detel1lllinado momento, no 
Brasil, uma crumpanha que surgiu em 
nome do melho1r iiJJtevesse da oplnlão pú
bllca nadmm.!, para que os programas 
de televisão melhorassem de qualida.de. 
E houve reuniões sucessivas entre o Mi
nistro da Justiça, o Mlnistro dias Co
municações e o MlnWtro da Educação e 
Cultura. Nesta altura, é cabivel, perfel
ta:men!te, neste ponto do d1scurso de V. 
Ex.'', que eu lhe peça pall"a mcoxporlllll" a 
e1e 'o testemunho que dou de como as 
televisões bra.slleiras se apresentBil"am 
voloota:rlamente junto aos Mlnistértos, 
propondo :a melhorta da qualldade dos 
seus pvogramas; en1me elas :a Rede Globo 
de Televisão, pela figura de um homem 
jovem, mas que já tem repUJtação justi
ficada de um dos melhores homens de 
televisão do BrlliSd.l que é o Sr. Walter 
Clark. Ho}e, estamos comemorando esse 
10 aniversário, e o que podemos ver é 
que, realmente, a soma, sobretudo, de 
programas informativos da Rede Globo 
de Televisão é de tão boa qualidade que 
todJo o Senacio, praticamente, já .se re
f.erlu a ela. E V. Ex.a teve o mérito de 
lembrar a passagem ·desse aniversárüo. 
Somos, praticamente, testemunhas de 
todos os dias da qualidade desses progra
mas; refiro-me especificamente aos pro
gramas l.nformatiVIOs. Não dl:rla, como 
um IJJObll"e colega acabou de dlze~r que ela 
é a melhor das televi:sões lwasllelras, por
que isso seria fazer um concelito de valor 
relllltlvo. Indiscutivelmente, é uma tele
visão de alta qualidade, de alto padrão 
e que mesmo em relaçã.o aos cana.ls da 
rede de televisão cultural, como, por 
·e:l!iemplo, a TV -2 de Sã.o Paulo, e outros 
pmgl'amas ligados às universidades bra
sileiras, os programas especificas de i.n
formaçã.o da Rede Globo de Tele'Visão 
nl!lda ficam a dever a esses programas 
culturais. E, partlcwannente, um pro
grama que custou bastante à empresa 
privada que é a Globo, e que. só resulto?, 
no meu elllJtende~r, em benefiCio do pre
escolar braslleill'O, foi a traduçã.o e adap
tação para o Brasil do chamado Vila Sé
sarno. ll: o ·testemunho, portanto, que o 
seu modesto colega lhe pede para inselli.r 
no seu ·discul'SO, apl'esentando ao mesmo 
tempo, desculpas por ter-lhe tomado a 
palavra. 

O SR. NELSON CARNEffiO - A inter
vençã.o de V. Ex.a só enaltece .estas bre
ves palav.ras que estou pronunc~an.do, so
bre um grande acontecimento. 
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O Sr. Heitor Dias - Per.núte V. Ex.a 
um ~a.parte? 

O SR. NELSON CARNEmO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Heitor Dias - Aoaboo-se de ho
menagea.r, há pouco, o Jornal do Brasil. 
ll: altamente slgnifiCllltivo que duas S'l"an
des lml:dades dia. Imprensa brasileWa. te
nhiam datas oomemora,;ttv>a tão coinci
dentes. A Rede GWobo, em verdade, pela 
na.ture21a de suas atlvidades está inte
grada. como elemento de alta import.â.n
cia. e de merecido prestígio na imprensa, 
no seu sentido 'amplo e veroadelro. E es
ta, de um modo gel'al, tem uma.:responsa
b111da.de imensa no cumprimento do seu 
mister. Esta responsabilidade, porém, se 
amplia quando deixa de ~ exclusiva de 
um órgão de divulgação escrita para. se 
estender a um órgão de difusão oral ou 
visual. como é o caso das rádios e das 
tevês. ll: que se multiplica o número de 
assis1lentes, de pessoa.s que :participam, 
que tomam conhecimento doo prol?lra
mas e das notícias que se difundem e se 
divulgam. Sem favor nenhum, é de se 
ressaltar que a Rede Globo traçou novos 
rumos oo que tange à dinâmica ,dos pro
grama.s de TV em noseo PIÚS. Assim, 
c0Ill81de11o justas e por isso associo-me às 
homenagens que se tributam 'a essa v!,to
nosa emp11esa e às justas referências que 
a V. Ex.8 fez o nobre Senador Petrônio 
Pol1tella, quando disse que o eminente 
colega tinha plena 'lllutoridade para f,alar 
por todos, por se tl'atar, em v>erda.de -
e eu reforço o depoimento -, de um 
jomalla11a combativo e consciente dos 
selliS deveres prof1ss101!la.Ls. 

O SR. NELSON CARNEffiO - MuLto 
ag11adeço a V. Ex.a a gentile2la das l1efe
rêno1as pessoais, e 'acolho o seu apa.rte 
como mais um testemunho de justiça da 
homenagem que presto à Rede Globo de 
'11elevisão, ao EmSejo do seu décimo ani
V·el1Sário. 

Terei a honra de ouvir o nobre Se<nJa.dor 
Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos - v. Ex.a tev.e opor
turudade de dizer que f'alav,a em nome 
do Se.Iliado. E ·eu direi que V. Ex. a fala 
em nome do PQVO brasileiro, não em oon
seqüêncLa ·do maiiildato que temos desse 
me.sm.o povo, mas pela ~audiência com 
que o povo bras!lelro, em ~todos os quo.
dvan tes nacionais, está consa.S'l"ando à 
TV GlobQ. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Multo 
agradeço a V. Ex.a 

Sr. Presidente, são os dez anos vitorio
sos da existência da Rede Globo de Te
levisão, por Isso, uma festa brasileira 
que cumpre assinalar com justo relevo. 

As torres do complexo da Rede Globo 
de Televisão, hoje plantada.s como gera
doras e repetidoras de sons e de Ima
gens em todos os pontos-chaves da nossa 
fabulosa massa continental num total 
de 35 estações, permitem reduzir a um 
ponto a Imensidade, e localizar na tela 
de um só aparelho receptQr a imagem 
total do Brasil. 

O Sr. Henrique de La Rocque -V. Ex. a 
dá licença pa1·a um aparte? 

O SR. NELSON CARNEmO - Com 
multa honra. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Nobre 
Senador Nelson Carneiro, para a fa.milla 
Marinho, enfatizo Roberto Ricardo e 
Rogério, é sem dúvida motivo de satls
façãQ e honra a consagração que o Se
nado lhe presta, neste momento, de vez 
que, enaltecendo a história e o slgnlflca
do da TV Globo, sem dúvida está enfa
tizando o trabalho dessa famüla a que 
a Imprensa brasileira tanto deve. Neste 
momento peço licença para, modesta
mente, me incorporar ao discurso de v. 
Ex.•, enaltecendo aqueles que fizeram da 
TV Globo o espetáculo de televisão que 
todos constatamos e esses aplausos são 
sem dúvida, extensivos a sua categorl~ 
zada equipe. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Multo 
agradeço a V. Ex.• que recorda ao lado 
do Presidente da empresa, o joornallsta 
Roberto Marinho, os seus companheiros 
Rogério e Ricardo Marinho. 
' Mas queria também referir-me ao che
fe de todos, àquele que lhes Inspirou o 
amor pela vida jornalistlca, que f·Di Irl
neu Marinho, antigo dlretor de A Noite, 
do Rio, e que transmitiu aos seus filhos 
a paixão pela. Informação exata e pela 
divulgação correta da notícia. 

Informando e divertindo, educando e 
recriando, ensinando e divulgando, co
brindo todas as áreas da atlvldade hu
mana, nacional e Internacionalmente 
consideradas, a Rede GlQbo de Televisão 
efetlva, fora de dúvida, um dos mais 
admirá veis serviços públicos nacionais. 
Eis a raziLo, Sr. Presidente que, já agora 
como o apoio expresso da Casa e falando 
em nome do SenadQ Federal, congratulo
me com a Rede Globo de Televisão pela 
passagem do seu décimo anlversár!Q. 
(Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Vasconcelos Torres. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

José Esteves. (Pausa.) 
S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre .senador 

Paulo Guerra. 
O SR. PAULO GUERRA - Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, o aniversário re
cente da Revolução de Março teve uma 
referência comum a quantos pronuncia
mentos foram feitos a propósito daquela 
data. Foi a de exaltar a característica 
altamente s!gnif!cat!va de modernização 
administrativa dos governos revolucio
nários. De fato, a ninguém seria licito 
negar a busca pela efic!ent!zação de no
vas conquistas administrativas que a Re
volução estabeleceu no próprio espírito 
brasileiro, inclusive quando se gerou 
uma certa exacerbação dos méritos d·os 
tecnocratas. 

O empirismo e o emoc!onalismo cede
ram vez à experimentação planejada e à 
racionalização, sem que com isto visse
mos inibida a emoção criadora da classe 
política, como agora se constata, na rea
t!vação que lhe está a exigir o eminente 
Presidente Ernesto Ge!sel. E é justamen
te nesta Casa, onde os debates travados 
têm como denominador comum o aper
feiçoamento das decisões políticas e 
administrativas do Pais, que desejo ma
nifestar o apoio da minha região, o Nor
deste, à descentralização que se proces
sa no comando d!ret!vo do Banco do 
Brasil presidido pelo jovem e talentoso 
banqueiro Angelo Calmon de Sá e diri
gido, setor!almente, por eminentes ho
mens públicos que honram e engrande
cem a vida administrativa da nossa 
maior !nst!tu!ção financeira. 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PAULO GUERRA - Com todo 
prazer. 

O Sr. Heitor Dias - V. Ex.8 focaliza 
com a oportunidade e competência que 
todos lhe reconhecemos, porque V. Ex.a 
alia à sua personalidade o tirocínio da 
vida polit!co-adm!nistrat!va brasileira, 
um dos aspectos altamente s!gn!f!cat!vos 
e relevantes da politica que se instalou 
no Brasil, após a Revolução de 1964. Sem 
deixar de reconhecer que, anteriormen
te, alguma coisa se tentou fazer, !nclu-

s!ve a criação da SUDENE, é de mister 
ressaltar que somente depois de 1964 é 
que as medidas mais eficazes foram to
madas, em relação à vida do Nordeste 
que, fora de dúvida, tomou outra apre
sentação na paisagem económica, finan
ceira e política do Pais. v. Ex." no seu 
d_!scurso, na sua apreciação, faz refe
rencia ao trabalho do atual Presidente 
do Banco do Brasil,- o Dr. Angelo Sá 
- que, pelo seu valor, pelo seu conhe
cimento -de causa - porque se revelou à 
frente -de um estabelecimento de crédito 
do mais alto conceito nacional, como 
homem de visão e clarividência - e que, 
por isso mesmo, tem sabido honrar o 
cargo já anteriormente ocupado por no
mes merecedores de apreço e com mar
cante prestígio na vida financeira do 
País, entre os quais devo mencionar aqui 
o grande ex-Presidente Nestor Jost. o 
Dr. Angelo de Sá é uma das figuras mais 
expressivas da nova geração bras!leira, 
sobretudo no setor de economia e de 
finanças, o que lhe tem garantido o êxito 
que todos reconhecemos à frente da 
Presidência do Banco do Brasil, proje
tando, cada vez mais, o nome do maior 
estabelecimento bancário do Pais. 

O SR. PAULO GUERRA - Agradeço o 
aparte de V. Ex.8 , que incorporo, com 
muita satisfação e honra, ao meu dis
curso. 

Digg também que, por ocasião da subs
titu!çao do eminente bras!le!ro e ex-Pre
sidente do Banco do Brasil Nestor Jost 
todo.s nós. não-somente os 'do Nordeste: 
mas do Bras!l Inteiro, ficamos em expec
tativa, porque S. Ex.a foi, realmente, um 
grande e um dos maiores presidentes da 
nossa principal !nst!tu!ção de crédito. 

Mas, por inspiração e escolha pessoal 
do eminente Presidente da República, 
sua substituição recaiu num jovem e ta
lentoso homem de economia, de finan
ças, um banqueiro, a quem eu bem po
deria aqui aplicar, na sua apreciação, as 
palavras com que o eminente mestre 
Gilberto Freyre saudou um jovem que 
assumia a Presidência de uma das prin
cipais !nst!tu!ções do meu Estado: "Nun
ca o vi tão jovem e tão Presidente." 

A reforma bancária, de que a criação 
do Banco Central é a sintese, serve bem 
para mostrar o grau de ef!c!ent!zação 
que o Presidente Castello Branco im
pl.,ntou como marca inconfundível do 
seu governo e dos que a ele sucedessem. 

Dessa reforma bancária beneficiaram
se tanto os empresários quanto os ban-
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cos, tanto os bancários como o simples 
lavrador, tanto os particulares como a 
própria Imagem financeira do Pais no 
exterior. Na esteira desse reformismo 
modernizador o Banco do Brasil cresceu 
e compareceu com as suas agências e as 
suas operações financeiras nos grandes 
centros da economia mundial. E na es
teira dessa mentalidade é que a grande 
Instituição nacional voltou-se para ela 
mesma, visando a servir melhor, a me
lhor contribuir para realizar o vitorioso 
projeto de grandeza nacional, todas as 
vezes em que se renovou. 

E porque a administração atende me
lhor quanto mais perto esteja do seu 
ponto de ação, é que hoje se está deli
berando a localização perfeitamente 
geográfica das dlretorias do Banco do 
Brasil. Uma economia de tempo e de 
custos vai ser oferecida ao banco e 
aos seus clientes, cuja evidência me dis
penso de registrar. 

Dai, Senhor Presidente, concluir o meu 
apelo, dirigido a Sua Excelência, o Se
nhor Presidente Ernesto Gelsel, e à sen
sibilidade do Presidente do Banco do 
Brasil, Angelo Calmon de Sá, para que 
seja localizada no Recife, centro geográ
fico da região nordestina, a Dlretoria da 
2.a Região do Banco do Brasil. 

A posição geograficamente central do 
Recife, na região nordestina é ao meu 
ver e. à luz da razão, o .argÚmento im
batlvel dessa definição. Se as diretorias 
obedecem a um critério predominante
mente geográfico, como não obedecer ao 
mesmo raciocinio na localização das di
retorias, em cada uma das regiões? 

Nem seria preciso aludir aos indices 
pernambucanos de liderança do Banco 
do Brasil, em sua atuação no Nordeste 
para que se proclame, por antecipação, Ó 
aplauso do Senado Federal à feliz ini
ciativa do Presidente Angelo Calmon de 
Sá e dos seus Ilustres companheiros de 
dlreção bancária. 

Pernambuco tem certeza de que essa 
definição virá ao conhecimento público 
o mais depressa passivei, porque este é 
um imperativo técnico. Pernambuco con
fia nessa deliberação acertada para que, 
com alegria, p·ossa mais uma vez oferecer 
o seu chão fraterno aos nordestinos que 
no Recife terão sua base operacional 
com o Banco do Brasil, viga-mestra do 
nosso desenvolvimento. 

Para concluir, Senhor Presidente, in
terpretando o pensamento de Pernam-

buco, confiamos na orientação do Exce
lentiss!mo Presidente Ernesto Ge!sel e no 
apoio do Banco do Brasil, através da 
decisão do seu lúcido e eficiente Pre
sidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson GonçaJ. 
ves) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD·- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, no fim da sema
n_!l, atendendo a convites recebidos de 
Sao Paulo, estive naquela cidade, onde 
proferi uma palestra por ocasião do en
cerramento do Ciclo de Estudos promo
vido pelo Instituto de Estudos Pollticos 
Econôm!cos e Sociais. Estive com joma~ 
listas que organizavam o Clube dos Re
pórteres Políticos e que me dlstingü!ram 
com uma entrevista coletiva. Mantive 
c·:>ntatos com Ilustres homens públicos 
do grande Estado bandeirante homens 
públicos que se distribuem por 'ambos os 
Partidos existentes. 

Deixe! de fazer, por outro lado, uma 
conferência a convite da Câmara Muni
cipal da Cidade de São Paulo, a propó
sito do centenário do jornal O Estado de 
S. Paulo em virtude de um fato lutuoso 
para o jornal e par aos seus Diretores: 
o falecimento de Dona Marina Vieira de 
Carvalho Mesquita, que coincidiu com 
uma sessão de homenagem ao grande 
jornal paulista. 

Ainda ontem, pela manhã, recebi outra 
honraria, Sr. Presidente. Fui convidado a 
participar de uma reunião com os Depu
tados do MDB com assento à Assembléia 
daquele Estado, quando conversamos 
largamente sobre problemas do Interesse 
próximo ou imediato da bancada. Isto 
posto, retornei a esta cidade. Aqui, che· 
guei um tanto tarde, mas a tempo de 
tomar conhecimento de que o llustre Li
der do Governo fizera pronunciamento 
que continha criticas severas à minha 
pessoa. 

Recebi as notas taqulgráficas que te
nho em· mãos, e fiquei chocado com a 
brutalidade e o Insólito da agressão. Tão 
brutal, tão injustificada, tão !motivada 
que sou obrigado, a contragosto, a vir a 
esta tribuna. 

Disse, Sr. Presidente, que fui dlstln
güido com o convite dos jornalistas de 
São Paulo, para inaugurar o seu Clube 
dos Repórteres Políticos. E com eles en
tretive longa palestra. Começou pelo 
melo-dia, e terminou às quatro e meia 
da tarde - e teria sido ainda mais ex-
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tensa, se não tivessem eles, por dever de 
ofício, de correr às redações de seus 
jornais, a fim de reduzir aquela longa 
palestra a termos publicáveis tanto mais 
quanto, em sendo um sábado como é 
sabido, os jornais encerram os seus tra
balhos mais cedo. Pois bem, os jornais 
publicaram de forma variada um pouco 
do muito que foi dito em tanto tempo 
de palestra Terá havido alguma inexa
tidão, aqui ou ali - que eu, aliás, acho 
natural. Aludirei a uma ou duas, a título 
de exemplos. Assim, um dos nossos me
lhores jornais diz lá, entre declarações 
minhas, exatamente Isto: - "conquista 
da democracia que, afinal, nunca tive
mos." 

Sr. Presidente, esse juizo não é meu, e 
com ele não concordo. Proferiu-o nesta 
casa, e desta tribuna, exatamente, o 
eminente Lider do Governo, e motivou 
contestação minha deste lugar em que 
me encontro agora. Registro o fato, ape
nas, para mostrar como há destas pe
quenas lnexatidões uma outra que notei 
- e nem saberia qual o jornal que a 
publicou - que me deixou desagradado. 
Dizia que, a meu juízo "o MDB seria, an
tes das eleições de 15 de novembro, a 
pior coisa que havia no mundo". 

Creio, Sr. Presidente, que estou exo
nerado de dizer que houve evidente im
precisão, inexatidão, sei lá o quê. Su
ponho que nenhuma das pessoas que me 
conhecem poderia supor que houvesse 
dito isso. São apenas dois exemplos, Sr. 
Presidente, que estou a dar para demos
trar o óbvio: é que em uma longa e de
morada conversa pode haver tal ou qual 
equivoco na sua captação. Mas fiquei 
perplexo com o que foi dito nessa Casa, 
na tarde de ontem. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.6 me 
permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Preferi
ria expor totalmente meu pensamento, 
mas se V. Ex.e. Insiste, ouço-o. 

O Sr. Petrônio Portella - Pedi que me 
concedesse o aparte agora, para deixar 
bem claro que, em nenhuma oportunida
de, pretendi atingi-lo. Alias tenho oito 
anos de atuação parlamentar nesta Casa 
e em nenhum momento tive qualquer In
cidente com qualquer companheiro 
cumprindo acrescentar que já mantive 
debates os mais veementes e os mais ca
lorosos, destacando alguns com o Sena
dor Josaphat Marinho, que honrou esta 
Casa do Congresso Nact.onal. Quero, de 
logo, deixar frisado que não houve, nas 

minhas palavras, qualquer cono.tação pe'
jorativa. Eu me cingi a declarações atri
buídas a V. Ex.a, após vinte e quatro 
horas de circulação do jornal, vale dizer, 
com o tempo suficiente para um desmen
tido - e me cingi especialmente a. uma 
frase de V. Ex.e., de que o Brasil seria 
uma "senzala politica onde vivem 100 
milhões de brasileiros." Deixei bem ex
presso e acrescentei, ainda, que despre
zava as farpas com que, na oportunidade 
da entrevista, V. Ex.e., segundo jornalis
tas, me mimoslara. Fique bem expresso 
que V. Ex.e. não encontrará, no meu 
pronunciamento de ontem, qualquer coi
sa que pudesse atingir a sua honorabi
lidade de homem público e de cidadão. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, eu desejava primeiro expor, mas 
não poderia negar o aparte solicitado 
pelo Lider do Governo, cujo pronuncia
mento de ontem me traz à tribuna na 
tarde de hoje. 

Diz S. Ex.a que não teve qualquer ln
tenção de agravar-me ... A única coisa 
que posso dizer, Sr. Presidente, é Isto: 
Imaginem só se tivesse!. . . (Risos.) 

Vou prosaegulr, Sr. Presidente. Devo 
notar - e agora sou constrangido, sou 
forçado a fazer isto - devo notar que, 
desde o meu primeiro pronunciamento 
nesta Casa, fui surpreendido com algo 
que eu não conhecia nos Anais Parla
mentares. Fiz um discurso longo, sereno 
impessoal, objetivo. Qualquer pessoa 
pode divergir de quanto eu disse, mas, 
versando temas da atualldade politica, 
porque 10 anos formam a atualidade 
politica, cémvulsionada, agitada, tum'!l
tuosa, tendo de referir-me, como nao 
poderia deixar de fazê-lo, aos nomes 
de muitas das personagens principais 
que atuaram neste cenário, durante esse 
período, ninguém pode dizer que eu te
nha avançado, já não digo um juizo, mas 
uma palavra, que fosse menos cortês. Os 
debates subseqüentes o mostraram, e 
ainda. mais, Sr. Presidente, o registro 
da Imprensa. 

Não sei de um só jornal que tivesse 
feito uma reserva, uma critica, uma 
ressalva ao que poderíamos chamar o 
teor parlamentar do' discurso. Ao con
trário, a imprensa. tem sido multo ge
nerosa para com o meu pronunciamento, 
e seu autor. 

Qual não é minha surpresa quando, 
descendo desta tribuna, aqui recebia os 
cumprimentos cordiais dos eminentes 
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Senadores, o qtie é habitual nesta Casa 
- alguém me disse que o Líder do Go
verno falava SUrlglndo-se a mim. E, real
mente, eu nao pude ouvir senão quase. 
que sua.s palavras finais. Fui surpreen
dido ai, pela primeira vez, com a Inter
venção de S. Ex.a A primeira coisa que 
disse foi que eu cometera um plágio ... 

O Sr. Petrônio Portella - Não é ver
dadeiro. O.s companheiros estão ai e 
poderão informar. 

O SR. PAULO BROSSARD - Então 
teria eu cometido esta coisa estranha~ 
mente censurável: era reiterar a propó
sito de determinado período de nossa 
História, a descrição dos fatos que eu 
não poderia modificar, a menos que eu 
deixasse de ser veraz - a exegese desses 
fatos eu não poderia alterar, a não ser 
que tivesse variado de pensamento. 

Nunca tinha visto algo semelhante 
numa Casa Legislativa, tanto mais em 
relação a alguém que chega à Casa. 

Já foi sentenciado que o discurso era 
80% velho- sentença de S. Ex.al 

O Sr. Petrônio Portella - Isto é exato 
e os jornais registraram. ' 

O SR. PAULO BROSSARD - Discurso 
esse proferido Imediatamente após a rea
bertura do Congresso Nacional, em 69 
na Sessão de 27 de novembro daquel~ 
ano. 

Criticou-me S. Ex.a, porque, defenden
do a legalidade, eu infringira a Lei -
falara além do tempo previsto pelo Re
gimento Interno. 

Não acredito que o Senado Federal 
amanhã, impeça qualquer Senador, ver~ 
sando assunto de interesse, como habi
tualmente ocorre, seja privado de ulti
mar um discurso, por questão de minu
tos. Isto, depois de aludir ao "jogo 
cênlc-o" e "porte majestático" do orador 
Estão entre aspas essas palavras. · 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite? 

O SR. PAULO BROSSARD - Perdão. 
A censura foi apreciada com uma finura 
incomparável pelo Presidente Magalhães 
Pinto. Ao encerrar a Sessão disse ele 
estas palavras, além daquelas protocola
res: 

"Antes de encerrar a presente Ses
são, preliminarmente peço desculpas 
aos Srs. Senadores por ter infringido 
o Regimento desta Casa com a mi
nha tolerância para com o Senador 

Paulo Brossard e o Senador Jarbas 
Passarinho, que em explicação pes
soal permitiu apartes que são proi
bidos." 

O Presidente foi admirável na sua 
delicadeza e na sua finura. 

Estranhei, Sr. Presidente. Estranhei 
tivesse sido recebido nesta Ca.sa, desta 
forma. Mas, aguardei o discurso do emi
nente Líder do Governo, e S. Ex.a o pro
feriu exatamente 14 dias após. 

O Sr. Petrônlo Portella- ·v. Ex. a me 
permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- Pois não. 
O Sr. Petrônio Portella - Já elucidei 

esse fato, deixando claro que nem pode
ria ter feito na primeira oportunidade, 
que fol numa terça-feira e não na quar
ta-feira, em razão da ausência de V. 
Ex. a 

O SR. PAULO BROSSARD -Estou re
gistrando o fato. S. Ex.a fez longo dis
curso. Nesse discurso, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, não respondeu absolutamen
te nada das questões propostas do dis
curso que pretendia responder. Mas, S. 
Ex.a pode estar convicto de que respon
deu a todas as proposições ... 

O Sr. Petrônio Portella- Exato. 
O SR. PAULO BROSSARD - Registro, 

apenas, o tom acrimonioso do discurso, 
todo ele salpicado de farpas. Todo ele. 
O mínimo que S. Ex.a subllnhou com ca
pricho foi a "sonoridade" do meu pro
nunciamento e o "simplorismo" - "exi
bição de auto-elogio" ... 
, O Sr. Petrônlo Portella - V. Ex.r. per
mite? (Assentimento do orador.) V. Ex.r. 
estranhou, hâ pouco, a circunstância de, 
em razão da Semana Santa, eu haver 
respondido com tardança ao seu discur
so. Agora, o que me admira é a tardança 
da reação de V. Ex.a, que presente estava 
neste Plenário quando proferi meu dls
curso,.e não reclamou de nada disso que 
agora argúl ... 

O SR. PAULO BROSSARD - l!: verda
de. 

O Sr. Petrônio Portella - ... razão pela 
qual a tardança é de V. Ex.a, e estranho 
a sua reação, tardiamente manifesta
da ... 

O SR. PAULO BROSSARD - l!: verda
de, Sr. Presidente. 

O Sr. Petrônio Portella- ... até por
que naquela oportunidade. Se V. Ex.a 
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houvesse manifestado seu lnconformis
mo, eu teria a necessária serenidade até 
para retirar as expressões que pudessem 
sensibilizar V. Ex.• 

O SR. PAULO BROSSARD - Ouvi o 
d1scurso do emil:~ente Senador sem pro
ferir apartes. Troquei depois, alguns nu
ma intervenção ulterior. Ouvi-o sem dar 
um aparte. Não gosto de apartear, Sr. 
Presidente: prefiro ouvir. Depois, eu não 
gostaria de vir ao Senado discutir ques
tões como essas. Suportei. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex• me 
permite mais um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Perdão, 
deixe-me falar. Eu não gostarla, de mo
do que suportei. Registro, apenas, que 
já então o tratamento foi multo pouco 
cortês. 

Não vou, Sr. Presidente, percorrer as 
páginas do Diário do Congresso Nacional 
- que, aliás, estão assinaladas - para 
colher todas as expressões que S. Ex.• 
selecionou para ferir-me, mas não posso 
deixar de registrar - e apenas de pas
sagem - que S. Ex.a do discurso pegou 
frases Isoladas e, às vezes Incompletas, e 
depois teceu longas considerações. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.• me 
permite? Eu gostaria que V. Ex.a indi
casse a citação. 

O SR. PAULO BROSSARD -Vou indi
car uma ou duas, apenas e. titulo de 
exemplo, porque o objetivo do meu dis
curso não é esse. Estou na parte Intro
dutória para justificar o que disse de 
Inicio. 

Logo no começo, S. Ex.• transcreve, 
para espantar-se, este registro: 

"0 mandato se in1cla em situação 
particularmente delicada ... " 

e logo após reproduz este conceito: 
"Passados onze anos, no entanto, e 
a despeito dos proclamados propósi
tos de normalização institucional, o 
Pais se encontra na dramática si
tuação de, num mundo de incerte
zas e riscos, viver divorciado da re
gularidade jurídica, suporte 1nsubs
tituivel da ordem e da liberdade, da 
segurança e do bem-estar" ... 

E passa a analisar a frase, que repete 
outra vez, como minha, assim: 

"Dramática é a situação num mun
do de incertezas e riscos ... " 

O Sr. Petrônlo Portellá - V. Ex.• me 
permite? 

O SR. PAULO BROSSARD - Passa a 
examinar a situação do Brasil, dizendo 
que não é de Incertezas e riscos, e lon
gamente. 

O Sr. Petrônlo Portella - V. Ex.• me 
permite o aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- Um Ins
tante só. E me atribui confundir o Pais 
com os lnfratores da Lei de Segurança. 

O Sr. Petrônlo Portella - Eu gostaria 
de apartear, a respeito dessa citação que 
V. Ex.• ... 

O SR. PAULO BROSSARD- E, depois, 
pergunta se a Oposição, quando fala em 
"restauração democrática" - e eu me 
servi de palavras do Presidente Castello 
Branco - pergunta se pretende e. volta 
"às a tas falsas da Primeira República". 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.• me 
permite? 

O SR. PAULO BROSSARD -Assim, Sr. 
Presidente, é multo fácil responder a um 
discurso. 

O Sr. Petrônlo Portella - V. Ex.• me 
permite? (Assentimento do orador.) Na 
primeira parte, faço questão de deixar 
bem claro que, não obstante a negativa 
de V. Ex.•, em aparte e. mim dado, per
siste a exegese, absolutamente válida, 
porque V. v. Ex.•, em seguida ... 

O SR. PAULO BROSSARD - 1: a sua 
exegese ... 

O Sr. Petrônlo Portella - Não. Eu 
quero usar suas palavras. V. Ex.• dessa 
trlbuna, e num arroubo oratório se volta 
para o Plenário e diz, com a serenidade 
aparente que demonstra, o seguinte: "o 
Brasil é, de fato, náufrago." Ora,_ qual 
é a posição de um náufrago senao de 
Incerteza e riscos? Eu não gostaria, Sr. 
Senador, fazer a exegese isolando os te
mas, mas, examinando-os, exatamente, 
de forma sistemática. 

O SR. PAULO BROSSARD -Vou con
tinuar, Sr. Presidente. 

O Sr. Petrônlo Portella- Mas V. Ex.• 
sim, está reproduzindo, indevidamente, o 
Presidente Castello Branco: quando ele 
fala em "restaurar" ele acrescenta: "cor
rigindo as distorções". 

O SR. PAULO BROSSARD - Certo! 
O Sr. Petrônio PorteUa.- Eu disse exa

tamente Isso que era a. expressão do Pre-
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s!dente castello Branco, e V. Ex.a agora 
mesmo a repete, fazendo omissão da ou
tra parte. 

O SR. PAULO BROSSARD- Consta 
do meu discurso. 

O Sr. Petrônlo PorteUa - V. Ex.a jâ 
agora, não faz. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, eu desejo falar e vou falar. 

Mas adiante, numa passagem, depois de 
traçar todo o quadro tal como o vejo, 
disse eu a certa altura: "bem se'! que o 
passado não se revive, mas para com
preender o estado atual se Impõe conhe
cer sua etiologia". Esta frase é assim in
terpretada, logo a seguir: "desaconse
lhando o que, para mim, é sempre opor
tuno e vâlido, reviver o p,assado ... " 

Ora, Sr. Presidente, é uma deformação 
do meu pensamento. Meu discurso, em 
grande parte, é uma reconstituição his
tórica. O que eu disse, com todas as le
tras, era o seguinte: o que passou não 
voltar'ia a passar, o passado não se revi
ve, o passado não se refaz, o passado 
passou. 

O Sr. Petrônlo Portella - V. Ex.a me 
permite? 

O SR. PAULO BROSSARD - Deixe
me terminar a frase. 

E não estamos nós, aqui, e não estou 
eu aqui para criticar e apenas criticar 
o que passou, mas para tirar do passado 
aquilo que é preciso tirar. E para quê? 
Eu disse com todas as letras: para rea
ver-se a normalidade neste Pais. 

Recordo-me de ter encerrado o discur
so lembrando o conselho de Octâvio Man
gabeira, para quem o homem público 
só deve dar por encerrado o seu apren
dizado quando for capaz de abrir mão 
dos seus ressentimentos, das suas quei
xas, das malquerenças e até do amor 
próprio, dizia ele, que é uma das coisas 
mais difíceis de abrir mão, em se tra
tando do interesse do Pais. 

As minhas palavras finais foram es
tas. Estou longe de dar por ultimado o 
meu aprendizado politico. Mas, neste 
ponto não tenho dúvidas em dizer que 
essa lição jâ aprendi; e que aqui estava 
pedindo que me deixassem colaborar no 
trabalho, que é de todos, de normalizar 
este Pais sob o ponto de vista 1nst1tu
c1onal. 

A passagem de Octâvio Mangabelra, 
Sr. Presidente, que também foi repro
duzida contra mim, foi proferida na As· 
sembléla Legislativa do Rio Grande do 
Sul, creio que no dia 15 de junho de 
1964, discurso este que o 1lustre Lider do 
Governo possui e que eu cã não possuo. 

Eu disse o que parecia, então, de uma 
evidência solar; eu disSe aqullo que ago
ra é repetido contra mim como se con
tivesse alguma coisa contra mim. Disse 
eu o quê? 

"Estamos vivendo uma Revolução 
que ainda não acabou. CEra em ju
nho; abril, maio, e meio mês de ju
nho; dois meses e meio) que ainda 
não acabou, que não podia mesmo 
acabar (e evidente, em dois meses 
e melo não podia acabar) e que tem 
que prosseguir." !A solução era mâ, 
mas, como disse, não tinha sucedâ
neo; é a fatalidade do regime pre
sidencial que consagra a irrespon
sab111dade dos Governantes. E tendo 
apoiado o Movimento de Março, era 
evidente que ele chegasse a bom 
termo. Dizia então: deve prosse
guir.) 

Digo-o claramente: isso me traz à 
lembrança o juizo de um dos gran
des políticos que este Pais jã possuiu, 
e que foi um dos sonhadores desta 
Revolução - Octavio Mangabeira. 
Disse ele, num dos acidentes, diga
mos assim, num dos incidentes cons
titucionais vividos pelo nosso Pais, 
sem conseqüências profundas, sem 
vantagens e com prejuízos, disse 
octâvio Mangabe!ra estas palavras 
que não me têm saldo do pensamen
to, especialm~nte agora: 
"Ou se fazem revoluções, ou não se 
fazem. Percamos, porém, a mania 
das revoluções legais, ou das 'legali
dades revoluc!onârias." 

o que disse, Sr. Presidente, na Sessão 
de 15 de junho de 1964, na Assembléia 
do meu Estado, foi dito na outra Casa 
do Congresso Nacional por um dos ho
mens que eu sempre cito com reverên
cia- Raul Pilla; não em 1964, mas bem 
mais tarde, em 1966, num dos três for
mosíssimos discursos proferidos ao des
pedir-se da vida pública. Nessa ocasião, 
o Professor Raul Pllla disse a mesma 
coisa, chamando a atenção para o erro 
que ele considerava o primeiro cometi
do, de pretender fazer uma revolução 
constitucional. 
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Passo a ler as considerações feitas pelo 
Professor Raul Pllla na Câmara dos 
Deputados: 

"O PRIMEmO ERRO 
O primeiro e mais grave erro, mais 
grave, porque ·fecunda· .,matriz dos 
outros todos, foi ter querido conci
liar o contraditório, isto é, o estado 
revolucionário com o regime cons
titucional. Coisas são estas que se 
excluem, embora toda revolução le
ve, por via de regra, à nova ordem 
constitucional. São duas fases su
cessivas do processo, nunca dois Es
tados coexistentes. Melhor: a nova 
ordem constitucional é apenas o fe
cho de abóbada do edifício revolu
cionário. O resultado dessa antino
mia é não termos tido nem regime 
constitucional verdadeiro, nem re
gime autenticamente revolucionário, 
senão um regime híbrido, Infecundo 
como todos os híbridos. 

A imediata conseqüência deste erro 
foi outro erro Igualmente grave. Se 
esta queria ser uma "revolução cons
titucional", iSto é, moldada pela 
Constituição, o Governo revoluclo
rlo haveria de ser, de acordo com o 
infeliz figurino adotado pela Repú
blica, governo unipessoal, governo 
de um só Individuo, e grandemente 
agravado pelo dlscrlcionar!Smo re
volucionário. Assim foi o Sr. Mare
chal Castello Branco levado à Presi
dência da República, e feito chefe 
unlpessoal de uma Revolução, que 
era movimento coletlvo e nacional, 
verdadeira Insurreição da opinião 
pública. 

REVOLUÇAO NAO :S: REGIME 
POLiTICO 

Afirmei, Sr. Presidente, ter sido um 
precursor da Revolução, por nunca 
haver transigido com os desmandos 
do período antl-revoluclonárlo e, 
mais do que Isto, ter sustentado 
abertamente, desde a fraudulenta 
derrubada do Ato Adicional, que os 
acrescidos poderes do Sr. João Gou
lart levariam à revolução, como úni
ca saida possível. Mas, por mais 
revolucionário que fosse não poderia 
eu confundir jamais revolução com 
regime politico. Revolução é subver
são por multo que mal soe o termo 
agora; ainda quando pacifica, é 
sempre mutação rápida, repentina; 
somente depois, a evolução, embora 

em novas bases, retoma o seu curso. 
Por isto no meu devaneio civlco, 
dava eu, ao estado revolucionário, 
a duração máxima de dois anos. 
Não me parecia que em menos tem
po se pudesse cumprir a tarefa, mas 
mais meritória seria a Revolução, se 
num ano a terminasse. 
Que estamos vendo, Sr. Presidente? 
A Revolução de 31 de março já leva 
mais de dois anos e a cada passo 
ouvimos, dos seus Intérpretes, que a 
Revolução continua, a Revolução 
continuará. Até quando? Ninguém 
o diz, nem talvez o saiba. 
Estamos assim realizando uma revo
lução crônlca, uma revolução que 
pretende ser um regime politico." 

O que disse na Assembléia do Rio 
Grande, em junho de 1964, eu voltaria 
a dizer, sem retirar uma palavra. Revo
lução é fato transitório, não pode ser 
transformado em regime politico. 

O Sr. Petrônlo Portella - V. Ex.• me 
permite? (Assentimento do orador.) "Re· 
volução não pode ser transformada em 
regime politico", registre-se. Como tam
bém se registre a declaração do Ilustre 
Deputado Raul Pllla, a quem. presto as 
homenagens. E ambas as autoridades: 
V. Ex.• e aquele Inolvidável brasileiro 
têm razão em dizer que não se poderia 
fazer revolução legal, constitucional. A 
divergência está, exatamente, em ter
mos de tempo. E eu deixo expresso no 
meu diScurso que, por duas vezes, exata
mente porque não se pode eternizar o 
processo revolucionário é que, por duas 
vezes, o movimento tentou se institucio
nalizar. Em vão. Em nenhuma oportu
nidade nós diSsemos que esse processo 
seria Indefinido. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, não vou prosseguir na análise 
deste pronunciamento. Apenas queria 
regiStrar esses pontos para chegar ao 
que me trouxe à tribuna. Outro dia., 
falava o nobre Senador Jarbas Passari
nho. Esgotado o tempo de S. Ex.•, a. 
Casa, por unanimidade, independente de 
consulta, teria concordado, já tinha con· 
cordado, por antecipação, que S. Ex.• 
terminasse o discurso. Seu discurso pode 
dar margem a mil discursos. 

O Sr. Petrônio Portella - Ex.•, só este 
esclarecimento que se Impõe: em nenhu· 
ma oportunidade pleiteei que V. Ex.•, 
em razão do tempo esgotado, saísse da 
tribuna. Ao contrário ... 

i 
I 
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O SR. PAULO BROSSARD - Eu peço 
que V. Ex.a me consinta que eu fale. 
Dispensável seria. O Sr. Presidente, de 
oficio, poderia deixar que o nobre Se
nador terminasse o seu importante 
discurso. 

No seu discurso, eu discordo de várias 
interpretações suas e creio que outros 
Senadores terão também divergido São 
fatos históricos, são fatos sociais· que 
admitem divergência. Por exemplo, S. 
Ex.a fez o elogio do Governo Hermes. Eu 
teria reservas enormes a manifestar. 
Estou vendo a seu lado o nobre Senador 
pela Bah!a, e bastaria lembrar o bom
bardeio da Bahia; mas esse não é o 
objet!vo do meu discurso. o eminente 
Líder do Governo não perdeu a oportu
nidade de lançar-me a sua seta: para 
pedir ao Presidente que considerasse o 
orador falando por delegação do Líder, 
p~ra dizer duas palavras apenas, S. Ex.a 
nao perdeu a oportunidade de alf!netar
me.-Bisonho que sou, em matéria parla
mentar, nunca tinha visto coisa Igual. 
S. Ex.a aproveitou para dizer: "Como o 
discurso do eminente Senador Jarbas 
Passarinho não é uma reprise não é uma 
repetição do que porventurá já tivesse 
sido por ele publicado ... 

O Sr. PetrônJo Portella- V. Ex.a me 
permite? (Assentimento do orador.) -
V. Ex.a, fazia poucos minutos apenas, 
olhando para mim dizia: "eu sou espe
cialis~a em repetições", numa evidente 
mençao ao que por mim fora dito ante
riormente. De maneira que, naquela 
oportunidade, confesso, sem nenhum in
tuito de atingi-lo, mas de responder a 
V. Ex.a, fiz essa menção. Se isso feriu 
V. Ex. a, .eu lamento e devo dizer até mais: 
disso me arrependo, de público. 

O SR. PAULO BROSSARD - Tanto 
não me atingiu que eu sorri. Registre! 
inusitado, Sr. Presidente, nunca vira coi
sa igual. Sou novo nesta Casa, mas fui 
membro da Câmara dos Deputados por 
uma Legislatura, por três Legislaturas fui 
Deputado no Rio Grande do Sul. Registrei 
e, porque não me considerei ofendido, na
da disse. Eis senão quando, Sr. Presidente 
- e agora chego ao objetlvo da minha 
intervenção nesta tarde - chegando, on
tem à tarde, nesta Casa, fui surpreendi
do, realmente, com a brutalidade da 
agressão sofrida. S. Ex.a disse, no primei
ro aparte, que não houve nenhuma in
tenção de atingir-me. Imagine só se hou
vesse, Sr. Presidente! Não vou, evidente
mente, discutir todo o discurso, mas vou 

pedir licença para dizer alguma coisa 
sobre o que foi dito aqui. 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex.a permite 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
Senador ~aulo Brossard, estou vendo a 
preocupaçao de V. Ex.a em narrar o fato 
para depois dar o seu testemunho e, se 
for o caso, a sua resposta. Depois do se
gundo pronunciamento de v. Ex.a, nesta 
Casa, tive oportunidade de trocar umas 
Impressões com o Senador Petrônio Por
tella. Naquela oportunidade, S. Ex.a fa
zia questao, espontaneamente e despreo
cupadamente, de demonstrar a simpatia 
e o respeito que reservava a V. Ex.a e 
ao seu comportamento nesta Casa De 
forma que não vejo nada de pessoal. 
Entretanto, ontem, fui testemunha da 
maneira como S. Ex.a entrou nesta Casa 
no_ fina~ do Expediente, de jornal ná 
mao. Nao quero referir-me à violência 
verbal, à maneira como tratou V. Ex.a o 
que chocou a nós da Oposição foi o fato 
de pronunciar-se daquela forma sem que 
V. Ex.a estivesse presente na Casa. Ofen
deu-nos S. Ex.a, e temos sido ofendidos 
constantemente, pela maneira como o 
Governo, o partido do Governo, quer que 
nos comportemos aqui. "Nós somos maio
ria, nós temos maioria, o povo está ao 
nosso lado", e aqui, o Governo quer exigir 
que nos portemos como se fôssemos os 
vencidos. Isso é o que nos ofende e nos 
humilha. Recebemos mandatos amplos, 
conhecemos os limites da realidade em 
que vivemos. Entretanto, não pense o 
Gov.erno que a Oposição, não pensem as 
forças que dominam este País que a 
nossa intenção é rastejar, despirmo-nos 
das nossas condições de homens e re
presentantes do povo para satisfazer aos 
seus caprichos. Quando houve um movi
mento, em São Paulo, as ondas revolu
cionárias saíram atrás das mulheres que 
rezav~m com rosários nas mãos. Desta 
vez, sao dezessete milhões de pessoas que 
estiveram ao nosso lado e quer.emos crer 
que aqueles que ainda pensam em ame
drontar este País, não contarão mais com 
estas senhoras, cautelosas e rezadoras 
para que abram caminho à sua passa~ 
gem. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, pediria aos eminentes Senadores 
que têm sido tão generosos para comigo' 
que me permitissem atingir o alvo dé 
minha intervenção na tarde de hoje. 
Diante dos olhos tenho o discurso do Sr 
Petrôn!o Portella. · 

Outra vez, temos aqui a referência aos 
"conceitos cedlços" que costumo proferir, 
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mas, Isto não tem a maior Importância. 
o que tem Importância é alguma coisa 
dita depois. Por .exemplo: "Não se pode 
transferir votos de um feito para outro, 
absolutamente. J!: errônea e é falsa a 
declaração do nobre Senador Paulo Bros
sard. Não foi o -sr. Paulo Egydlo o usurpa
dor de nada." Sr. Presidente, fiquei sem 
saber o que dizer, porque não me referi 
ao Governador de São Paulo. Eu não o 
chame! de usurpador, nem de coisa ne
nhuma, simplesmente porque a ele não 
me referi, Eu me ref.erl à situação do 
Estado de São Paulo. como a do Rio 
Grande do Sul, a tituio de exemplo, em 
que, por absurdo que pareça, existe um 
Governador escolhido antes da eleição e 
uma Assembléia maciçamente oposicio
nista, o que, à luz da ciência politica, é 
um contra-senso. Mas Isto é o de menos. 

Sr. Presidente, não vou discutir todo o 
discurso, vou apenas registrar dois ou três 
pontos, os quais me parecem, efetlva
mente, graves. 

S. Ex.", no mesmo diapasão, continua a 
referir-se ao meu "simplorismo de sem
pre", ao meu "jogo de frases feitas", às 
"tropelias verbais" e acrescenta "na lin
guagem dos jornalistas, teria sido eu o 
alvo principal de suas criticas e de suas 
ironias". S. Ex." está enganado. 

Não tenho nenhum Interesse em fazer 
críticas ou ironias a respeito do ilustre 
Líder do Gov.emo. Não posso ignorar, po
rém, o fato de que todo mundo, neste 
País, se recorda e discute determinados 
fatos históricos que tem como centro a 
personalidade do ilustre Senador. 

A mim não Interessa, e tanto não In
teressa, Sr. Senador Petrônlo Portella, 
que, tendo os documentos alusivos aos 
seus pronunciamentos de 1.0 e 2 de abril 
de 1964, não procedi à sua leitura. Pelos 
fatos mencionados, passei rapidamente, 
e exatamente.por Isto fui censurado por 
S. Ex." E por quê? Porque tendo sido 
partidário do Movimento de Març·o de 
64, critico o que depois velo a ocorrer. 

Assim, não. J!: preciso colocar as coisas 
nos seus devidos termos! 

Mas aqui está: 
"Sem esclarecer os motivos pelos 
quais resolveu desentender-se com a 
Revolução, como também sem expli
car a sinuosidade na sua vida públi
ca, no Rio Grande do Sul, quando 
ainda quentes eram os ataques ao 
Governador de S. Ex.", recebia e 

aceitava uma proposta para Inte
grar-lhe o Governo." 

Aqui eu vou pedir licença para estan
clar-me um pouco. 

O Sr. Petrônlo Portella - V .. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Pois não. 
O Sr. Petrônlo Portella - Devo dizer 

a V. Ex.a que me louve! exatamente no 
discurso de v. Ex.a, ao assumir a Pasta. 
V. Ex." frisava nobremente as criticas 
acesas ao Governo de então, com o qual 
passava em se~rolda, movido, evidente
mente, por Interesses públicos, a cola
borar. Deixei multo claro .Isto. Devo, tam
bém, acrescentar a V. Ex." que, quando 
houve dúvida, por parte do ilustre Sena
dor Eveláslo VIeira, a respeito da expres
são "proposta" e sua aceitação por parte 
de V. Ex.", eu recorri às notas taqu!grá
ficas e fiz questão, veja bem V. Ex.a, tlz 
questão de retirar uma expressão que 
pudesse significar qualquer nota que o 
atingisse no plano moral: sinuosidade. E 
substituí sinuosidade por trajetórla, o que 
é comum na vida parlamentar e V. Ex.•, 
em várias oportunidades, tem feito Isso 
na revisão dos seus discursos. Isto é uma 
prova evidente de que a palavra sinuosi
dade, naquele momento, poderia empres
tar significação que eu não pretendia 
dar ao meu discurso. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Pre
sidente, tenho diante dos meus olhos as 
notas taqulgráflcas do discurso do Sr. 
Petrônlo Portella. LI o que consta das 
notas. S. Ex.a. acaba de dizer que ... 

O Sr. Petrônlo Portella - Exato. Está 
aqui, Inclusive, já publicado. 

O SR. PAULO BROSSARD- ... subs
tituiu uma palavra, o que é legítimo. 
Creio que não há necessidade de dizer 
Isso aqui. Mas, não sabia, não conhecia 
a retlflcação; Sinuosidade ou traj etórla, 
pouco Importa, embora sinuosidade, evi
dentemente, quer dizer coisa bem dife
rente do que trajetórla. Não fosse assim, 
S. Ex.a. teria substituído a palavra. 

O Sr. Petrônio Portella - Exato. 
O SR. PAULO BROSSARD- Sem ex

plicar a sinuosidade - agora corrigida 
para trajetória, segundo a versão que 
recebe - no Rio Grande do Sul, e quan
do digo que posso repetir-me, o nobre 
Senador fica um pouco Impaciente e Ir
ritado; realmente, Sr. Presidente, posso 
repetir-me. Tere! cometido lá os meus 
erros, terei muitos erros ainda por come-
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ter. Quando tiver mudado de Idéia, de 
pensamento, fá-lo-ei claramente. 

Não tenho o propósito de aparecer pe
rante esta Casa como original, mas de 
ser veraz. Posso repetir-me. 

Vou adiante. Leio o Senador Portella: 
"!!: o mesmo homem - leio - o 
jurista de sempre, o forma.lista, 
aquele que se agarra a um jurismo 
ultrapassado e morto e pensa que 
tem o poder mágico de ressuscitá-lo. 
Ele, lá no Rio Grande do Sul, Secre
tário do Interior e Justiça, desobede
cia à ordem judicial, não fechando 
uma emissora. Aquela inStituição 
conseguiu uma liminar que S. Ex.a, 
o então Secretário Paulo Brossard, 
desobedecia também em nome do seu 
jurlsmo." 

Sr. Presidente, é falso! 1!: falso! 
O Sr. Petrônio Portella- Vou provar a 

V. Ex.a; - tenho documentos comproba
tórios da minha assertiva. 

O SR. PAULO BROSSARD- É falso! 
Posso comparecer perante este Senado, 

como compareci perante a Assembléia go 
meu Estado, porque naquele_ tempo nao 
se considerava uma provocaçao convocar 
um Secretário de Estado. Desejei a con
vocação, fui à Assembléia. e discuti am
plamente tudo quanto havia feito. Por 
que? Porque estava convencido de que 
havia procedido corretamente, e parece 
que esta foi a impressão deixada na As
sembléia, tanto assim que não houve, 
praticamente, Interpelação. 

Não sei:, Sr. Presidente, se é dos bons 
estilos desta casa registrar a presença, 
no seu Plenário, de um Deputado. Vejo 
no Plenário o nobre Deputado Mário 
Mondino, que foi testemunha do que 
estou a narrar. 

O que houve - e eu posso repetir em 
qualquer ocasião - foi o seguinte: num 
certo programa de televisão, houve apre
sentação de determinada pessoa em tra
jes que pareceram censuráveis, à luz da 
Lei. O serviço competente da Secretaria 
do Interior e Justiça, que eu presidia, 
iniciou o processo, que chegou _até as 
minhas mãos e confirmei a decisao con
denatória da estação de TV. Contra o 
ato do Secretário do Interior foi lmpe
trado mandado de segurança. Mas houve 
evidente equívcco. A ação foi ajuizada 
perante o Juizo da Fazenda, que conce
deu a liminar, quando, é. texto expresso 
da Lei, o órgão competente para conhe
cer dos atos praticados por Secretário 

de Estado é o Tribunal de Justiça (nor
ma constitucional expressa). Foi, evi
dentemente, um equivoco do advogado e 
do magistrado, um grande magistrado, 
por sinal, que honra a magistratura rlo
grandense. Evidentemente, cometeu um 
equivoco. E tão claro ficou, e tão veri
ficável e verificado se tornou o equivoco 
que a parte Interessada, Imediatamente 
após, impetrou no Tribunal de Justiça 
mandado de segurança contra o ato do 
Secretário do Interior e Justiça. Ai, cor
retamente. 

O mandado de segurança tomou o 
n.0 618/64. Foi distribuído ao eminente 
Desembargador Brussoloni Martins, que 
concedeu a liminar. E, como era de seu 
dever, o Secretário do Interior e Justiça 
do Estado do Rio Grande do Sul, ime
diatamente, cumpriu a ordem judicial, 
sustando a aplicação da penalidade. 

Salvo engano, recebi o oficio, comuni
cando-me a concessão da liminar, 
numa sexta-feira. Tinha cinco dias para 
prestar lnformaçções. Na segunda-feira, 
as Informações entraram no tribunal, 
com a declaração expressa de que a li
minar havia sido obedecida. 

Em atenção ao relator, Imediatamen
te, ainda na sexta-feira, lhe fizera a co
municação, reiterada em oficio. 

Pois bem, Sr. Presidente. Esse man
dado de segurança, impetrado contra ato 
meu, praticado quando Secretário do In
terior e Justiça, foi julgado pelo Tri
bunal de Justiça do meu Estado, que o 
Indeferiu, contra um voto. 

Faziam parte do Tribunal do Rio 
Grande do Sul, àquele tempo, os hoje 
Ministros Elói José da Rocha e Carlos 
Thompson Flores. 

O ato do Secr.etárlo do Interior e Jus
tiça teve a sua legalidade consagrada 
pela decisão do Tribunal, contra um 
voto. 

De modo, Sr. Presidente, que é abso-
lutamente falso o que foi dito: 

"Ele. lá no Rio Grande do Sul, Se
cretârio do Interior e Justiça, deso
bedecia a uma ordem judicial, não 
fechando uma emissora. Aquela ins
tituição conseguia uma liminar que 
o então Secretário Paulo Brossard 
desobedecia, também, em nome do 
seu jurlsmo." 

Exatamente o contrário: a emissora 
foi fechada por decisão minha, executa
da após o Tribunal de Justiça denegar 
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mandado de segurança impetrado con~ 
tra meu ato. 

1: claro: concedida a liminar, eu sus~ 
te! a execução, como era do meu dever. 
Denegada a segurança, fiz executar a 
decisão proferida por mim, nos termos 
da lei. 

Posso dizer ao Senado que esta é a 
verdade inteira dos fatos. 

De modo que eu espero não voltar mais 
à tribuna para discutir coisas ccmo esta; 
mas, se tiver de fazê-lo, eu desejo que 
sejam coisas como estas que eu tenha 
de discutir. Porque a crítica é totalmen
te improcedente. 

Prossigo. 
Na mesma página, Sr. Presidente, leio 

isto, que não posso deixar sem registro: 

"Sr. Presidente, em seguida, S. Ex a 
é Interpelado sobre se o MDB pode 
chegar ao Poder. E responde que 
sim: É preciso respeitar a vontade 
do povo, expressa nas umas." 

"É exato - estou lendo - que as 
Forças Armadas fazem uma digres
são a respeito das Forças Armadas 
e diz que, acima do Governo e à mar
gem do Governo, elas devem estar." 
(Textual.) 

Sr. Presidente, eu não disse isto, ob
viamente. Creio que eu não precisaria 
apelar para um testemunho impresso 
para fazer tal afirmativa ao Senado. Em 
todo caso, tenho aqui em mãos O Estado 
de S. Paulo - muitos jornais de São 
Paulo publicaram, mas não tenho todos 
- mas tenho aqui O Estado de S. Paulo, 
de domingo, página 5, onde se lê: 

"As Forças Armadas devem servir o 
Governo não acima ou à margem do 
Governo, mas dentro da Lei," 

No mesmo sentido, o Jornal da Tarde, 
na edição de que se valeu o Sr. Petrônio 
Portella, dia 7, página 2. 

Creio, Sr. Presidente, que não tinha 
necessidade de dizer isto aqui. Em todo 
caso, está impresso, está publicado. Eu 
seria insensato se dissesse que as Forças 
Armadas devessem estar acima do Go
verno, à margem do Governo e fora da 
lei. Só um Insensato seria cap.az de dizer 
uma coisa dessas. Felizmente, um jornal 
como O Estado de S. Paulo publicou o 
que realmente eu disse. Também o Jor
nal da Tarde. 

Faço outra leitura do Sr. Portella: 
"Antes de 15 de novembro, segundo 
Brossard, o quadro era perfeito, ha
via um Parttdo." 

E pára. Evidentemente, a frase não 
está completa, porque eu não la dizer 
Isso. Até porque não havia um partido, 
haviam dois. 

Continuo. 
Quanto ao fato de vir a ser Secretário, 

Sr. Presidente, depois de haver feito cri
ticas ao Governo, devo lembrar que, nas 
eleições realizadas no ano de 1962, o 
Partido Libertador, com outros partidos 
formando uma collgação, teve como can
didato o llustre Sr. Ildo Meneghetl. Este, 
ao constituir seu GOverno, convidou dois 
libertadores para integrá-lo. Era natu
ral compor seu Governo com as forças 
que o haviam apoiado. Depois houve U,!Il 
desentendimento e os llbertadores nao 
chegaram a participar do Governo, por
que dele se retiraram antes da posse do 
Governador. 

Passou-se mais de ano, multa coisa 
aconteceu no Pais e· no Estado e o ilus
tre Governador entendeu de refazer o 
quadro politico-partidário, que fora r-es
ponsável pela sua própria eleição. Vol
tou a convidar, então, o Partido Liber
tador para integrar o seu Governo. O 
convite foi formulado ao Presidente do 
Partido Libertador, na primeira quinze
na de junho de 1964, depois da Revolu
ção, 

o Partido Libertador foi convocado 
pelo Governador a Ingressar no GOverno, 
no qual, aliás, poderia dizer-se que ele 
tinha direito de estar, porque_ ele tam
bém ajudara a ganhar a elelçao. 

Não se tratava, em primeiro lugar, de 
um contrato de pessoa a pessoa, de um 
entendimento em nivel individual. Mas 
em nível estritamente partidário, e o 
Partido Libertador estabeleceu como 
condição de seu Ingresso no Governo que 
as decisões governamentais fossem to
madas pelo Secretariado coletlvamente. 

Bem ou mal inspirado, o Sr. Gover
nador do Estado entendeu de convidar 
a mim para ser Secretário do Interior e 
Justiça, Ocupava a Secretaria do Inte
rior e Justiça, Sr. Presidente, o nobre 
Deputado Mário Mondino - que neste 
Plenário se encontra. 

Foi bem inspirado o llustre Governa
dor do Estado? Foi mal inspirado? Não 
sei, Sr. Presidente. O que sei é que rece-
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bi o convite de S. Ex a através de duas 
peSS<Jas que foram à minha casa: o Pro
fessor João Leitão de i\breu, hoje Mi
nistro do Supremo Tribunal Federal e 
ao tempo, Chefe da casa Civil do Go~ 
vemo, e o Dr. Orlando da Cunha Car
los, Presidente do Partido Libertador. 
Assim me chegou o convite. 

Não vou dizer aqui, porque não inte
ressa, Sr. Presidente, o que ponderei 
Coloquei nas mãos do Dr. Orlando Car~ 
los, Presidente do Partido, a decisão. 

O segundo responsável pela minha no
meação fel o Dr. Orlando Carlos, que é, 
diga-se de passagem, um dos homens 
mais notáveis do Rio Grande do Sul 
Pela sua Inteligência, pelo seu talento' 
pela sua cultura, pelo seu caráter, pelÓ 
seu espírito público. 1!: um homem admi
rável 

E, assim, vim a assumir a Secretaria 
do Interior e Justiça, que exerci por seis 
meses, substituindo naquela Pasta o 
eminente Deputado Mário Mond!no, que 
nela se houve de forma exemplar. Fui ao 
Governador. Converse! com S. Ex. a Lem
brei-lhe as criticas que havia feito ao 
seu Governo. Disse que !a à Assembléia 
antes de assumir a Secretaria, e lembra
ria esse fato, porque gosto que as coisas 
fiquem claras. Poderia arrepender-me 
das criticas que tivesse feito. Era direito 
meu. Quantas e quantas vezes não nos 
penitenciamos de um juizo crítico for
mulado? 

Pois bem, Sr. Presidente, não tinha por 
que arrepender-me das críticas feitas. 
Que fiz eu na Assembléia, realizando, 
aliâs, o que até aquela época nenhum 
Secretário houvera feito? Devendo sair 
do Legislativo para Integrar o Executi
vo, entendi ser útil alguma coisa dizer, 
dizer ao que la, refletir sobre a reali
dade politica daquele momento. 

No discurso já mencionado - creio 
que, já a esta altura, é um discurso his
tórico, graças ao eminente Líder do Go
verno, que dele transcreveu uma passa
gem a respeito das revoluções legais e 
das legalidades revoluclonâr!as; nesse 
discurso, que dizia eu, Sr. Presidente? 

Para a Assembléia, para o Rio Grande 
do Sul, dizia eu: fiz criticas ao Governo. 

O Governo Iniciara em 1963 e estáva
mos em 1964. O Partido Libertador, pelo 
que eu disse, fora do Governo. Multa 
coisa houve nesse quase ano ·e melo, In
clusive o Movimento de Março. 

Que disse eu? 
"Fiz críticas ao Governo, e como dis
se ao !lustre Governador do Estado, 
aliás, com a sua compreensão, e digo 
mais, com o seu apoio, voltaria. a 
fazê-las se o tempo desandasse e se 
as coisas por mim criticadas viessem 
a repetir-se." 

Não tinha e não tenho esse discurso 
aqui. Tive que recorrer ao telefone. 
Quando, hâ Instantes, sai do Plenário, 
foi para copiar o que me era. transmi
tido, de Porto Alegre. 

Procedendo ~U~S!m, Sr. Presidente, não 
temo coisa alguma, porque posso enfren
tar todas as situações tranqüilamente. 

Erros, quem de nós não os pratica? 1 
Mas posso falar esta linguagem perante 
a Assembléia do meu Estado e perante 
o Senado da República. 

"Fiz criticas ao Governo. . . e voltaria. 
a fazê-las, se o tempo desandasse e se as 
coisas por mim criticadas viessem a re
petir-se." 

Quem procede desta forma não precisa 
explicar por que foi Secretário de Esta
do, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal· 
ves) - Nobre orador, lembro a V. Ex.a 
que o seu tempo está esgotado. Faria 
um apelo para que concluisse o seu pro
nunciamento. 

O SR. PAULO BROSSARD - Vou en
cerrar, Sr. Presidente. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal· 
ves) -Tem a palavra, pela ordem, o no
bre Senador Franco Montare. 

O SR. FRANCO MONTORO (Pela 
ordem) - Sr,. Presidente, pergunto a 
V. Ex.a qual o orador inscrito imediata
mente após o nobre Senador Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves)·- É V. Ex. a o orador inscrito. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, havia-me inscrito para encami· 
nhar à Mesa proposta de Emenda. Cons
titucional e fazer a sua justificação. Dis
penso a justificação e passo o tempo de 
que disponho ao nobre Senador Paulo 
Brossard, e encaminho à Mesa minha 
emenda. 
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Pediria a atenção do nobre Se
nador Franco Montoro para o que dis
põe o art. 17 do Regimento Interno: 

"Os prazos previstos no artigo ante
rior são improrrogáveis, não sendo 
licito ao Senador ut!lizar-se do tem
po destinado ao outro, em acréscimo 
ao de que disponha." 

V. Ex.a poderia solicitar que o nobre 
Senador Paulo Br.ossard continuasse seu 
discurso como Líder, porque, neste caso, 
independe de inscrição e, então, aten
der-se-la o objetivo de seu pedido. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra, pela ordem, o 
nobre Senador Petrônio Portella. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Preside~te, t~nho a impressão de que por 
delegaçao nao poderia, pois que esta já 
foi dada anteontem. Entretanto, é de 
todo interesse do Senado ouvir S. Ex.", 
o nobre Senador Paulo Brossard e te
nho para mim que é importante que 
S. Ex.a conclua o seu discurso. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Em nome da Presidência, escla
reço ao nobre Senador Petrônio Portella 
que ontem o ilustre Senador Roberto 
Saturnino usou da palavra como Líder. 
Não houve delegação. J!: a informação 
que tenho da Secretaria da Mesa. Aléin 
do mais, preciso manifestar certa coe
rência, porque, apesar da observação do 
nobre Senador Itamar Franco, concedi 
a palavra ao nobre Senador José Sarney 
por delegação do Líder da Maioria, ape~ 
nas C·om o objetivo de permitir um pro
nunciamento que parecia urgente e ne
cessário. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Exa
to. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Dentro desta linha de coerência 
e mesmo que o nobre Senador Franco 
Montoro já houvesse delegado uma vez 
a palavra em nome da Liderança, teria 
que assumir uma coerência, para não 
parecer facciosidade da minha parte. 

Nestas condições, esclarecido o assun
to, aceito a solicitação do nobre Senador 
Franco Montoro, como Líder, e concedo 
a palavra, para continuar o seu discurso, 
ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (Como 
Líder) - Sr. P11es!dente, sou muito g:ra-

to à gent!leza dos nobl"es Slm!adores. Do 
nobre Senador Fram.oo Montoro, que se 
despojou de um tempo que era seu para 
encaminhar Projeto de Emenda Consti
tuc!oo.al; e do nob11e Senador Petrônlo 
1'1o11tella, Líder do Governo, que acaba 
de ·ev~denc~rur que, por vezes, as "ilegali
dades !leg!mentais", ru> sentido de dlla
trur o prazo, não chegam a ser nwrta.is. 
Sou g11ato aos emmentes Lideres. 

Sr. l'lres!dente, peço desculpas pela ex
tensão· deste d!scUl'SO. Peço desculpas por 
ter de tratar de assunto que para mim 
não dá nenhum prazer. Vou di2ler ma.!s: 
não imagillJava tivesse de vir 'a esta tri
btma. para discut!.r coisas como estas. 
Felizmente, porém, chamado oo debate, 
posso falar, tranqüilamente, olho nos 
olhos dos meus ouvmtes. Mas não tenho 
nenhium p!lazer. E vou dizer ma.!s: não 
quero voltar a esta ·tribuna. paJI'Ia Isso. 
Acho que os ·nossos probLemas, os nossos 
assuntos, as nossas preocupações são 
ma.!ores do que essas pequenas coisas. 

Sr. Pl1es!dente, Cl1eio já haver demons
trado ao Senado que é este o meu pen
samento, ta.nto '&<lS!m que tinha tolemdo 
até hoje 'as sucessivas farpas que vinha 
recebendo. Afinal, não tenho a preten
são de ag.radJar, .com ·a minha oratórtla o 
emmente Líder Petrôn1o Por.tena, que 
tem outras p11eferências, outl1os gostos. 

Não teria vindo à tribooa. Sr. Presi
dente, não f0l1a o que oeoneu ollltem. 
Realmente, deixou-me surpl1e&o, perple
xo, incapaz de com~eender o que estava 
ocorrendo. Volta a di2ler, Sr. Presidente, 
tivesse eu qualquer lilltel1eBSe em disc.utk 
em termos pessoais, eu me teria posto a 
ler •aqui, desta tribuna, pronunciamentos 
de S. Ex.", de abril de 64. Fugi disto. E, 
Sr. Presidente, •agora é que vem o- gmve. 
Como já não bastasse tudo quanto. eu já 
respiguei neste disc.Ul'SO, do eminen.te Se
nador Por.tella, e observo que apenas ~res
piguei, porque tinha outl"as coisas, leio 
mais algumas declarações de S. Ex.a, Por 
exemplo: 

"A maior ofensa ao Senador Paulo 
Bl10SSaJ11d, está, ·e~atamente, no seu 
·artigo, quando ele se ch:a.ma Senado·r 
1IIiSerido numa. "senzala política". 
ELe se chamando Senador inserido 
numa "s.en2lala politica", ele se in
juriou, lillju:riando o Brasil, injurian
do .as mstttuições ... " 

Sr. p,l1esidente, nunc·a disse isso, nunca 
escrevi isso, nunca prof·er! isso, que me 
é atribuldo, agora. 
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De modo que faça o eminente Líder 
o juízo que ·eilitender, por mais sev·&ro 
que ele seja a meu ·respeito, mas, pelo 
amor de Deus, não me julg:ue pelo que 
eu não disse. 

Estou lendo o discurso de S. Ex.a _ e 
CO!lliO diSise, tendo chegado tarde, ontem, 
ao Senado, _já ·depois da o11ação de S. 
Ex.a - eu nao pude articular uma pala
vra a respeito e apro~elto para agrade
cer as generosas reaçoes dos eminentes 
Senadores Lázaro Barboza, Eveláslo Viei
ra e as palavras finais do eminente Lider 
do MDB. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Perm!tlria 
V. Ex.a uma l.nterrupção, :oobre Sell!ador 
Paulo BJ.WSllll"d? 

O SR. PAULO BROSSARD - Pois não. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Creio que 

V. Ex. chega precisamente ao ponto 
crucial da sua explanação. E, no mo
mento em que V. Ex.a agradece a seus 
nobres pares, pertencentes ao seu Parti
do, gostaria que conhecesse a reação que 
também entre nós ocorreu: o nobre Líder 
da Malorl!a trouxe ao Plenáirlo não uma 
versão, não um tum!Jr transmiltido po.r 
\'La oral. F1oi um texto que S. Ex.a leu e 
este, sim, ncs espantou, surpreendeu-nos 
prof,und:ameilllte. E quero dizer a V. Ex.a, 
se lsGo de algum modo serve à linha de 
11ac!ocín.lo de V. Ex.a, que nem por um 
instante pude •acreditar que V. Ex.a ti
vesse usado essa e.1::pres.são. P·ela compos
tul1a de V. Ex.", pela cultura de V. Ex.", 
pe1o que V. Ex.a tem sido, sell'ia eX!Wem:a
mente inviável que a;>adesse ter lançado 
sobl:'e todos nós, e ~obre V. Ex." mesmo, 
po•r ·ef·eito reflexo, a qualificação de "•es
cravos de uma senza.Ja de cem milhões 
de hab~ta;ntes". CreJ.o que V. Ex.a disse 
muito bem, ·ad.nda há peruca, que esses 
asSUllltos ooru1trangem a todos, e senti
moo o eOlli&tra.nglmento pessoal de V. 
Ex." nisso. Qual!ldo V. Ex.8 se referl!u a 
mim, por e:x;emplo, em relação a.o discur
so, quootas coisas poderiam ser desdo
bradas, é cl•a11o, at~ mesmo no contra
apa.rte, quando V. Ex.a disse que elogie! 
Herm·es. Elogie!, ent.ii.o, a palaVIIIa de um 
civil dos mais llberal.s que conheço, que 
é Albe:nto Deodato. O elogio foi f·eito em 
valor relativo e não em \'alor absoluto. 
De modo que todos esses elogios são evi
dentemente reme•tidos a alguns parâme
tros de ·COOl:paração: bondade, generosi
dade c·apaddade de •absolt"Ver ou não os 
tipl)s' de ataque, sem toma:r decisões e 
re.ações violentas. De modo que me re-

jubl1o por ouvir d~ V. Ex.o., e~atamente 
agora, que nun.Cla ·uso,u essa expressão. 

O SR. PAULO BROSSARD - Ag.rade
ço o a.p~te do nobre Senador, maa tenho 
o ·dever d:e dizer mais ·alguma coisa. a 
e&~ reSJpeito. 

S. Ex.a, o oobre Senador PetrônJo Por
tella, referiu-se a uma publicação feita 
pelo Jornal da Tarde. Tenho em mãos 
três edlções do Jornal da. Tarde, com 
declarações minhas; do dia. 5, do dia 7 e 
do di'a 8. E a passagem ·em questão estã 
no jornal do dla 7, págillla. 2. V:o.lto a di
zer, Sr. Presidente, foi uma. conversa. d·e 
três ho!1as com os jom•allstas. O aln!oço 
começou à hOl'a :oormal e foi às quatro 
e mela. ImpoJJta isto em dl:rer que foi 
uma conversa. longa, em fOil'lma cllscur
slva, .com eX~emplos, lembranças, com
para',lê.es. Fosse uma. entJJevista. dada em 
olnco minutos, ,a, tespoota. ser1>a "sdm" ou 
"não"; "oorux~roo" ou "não concordo"; 
como havia tempo, a conversa foi lOI!lga. 
E não é fácl r·esumlr uma conversa de 
qurutro ho['las; às vezes, o interlocut!Jr va
loriza determinada frase OIU detel'minada 
palav.ta que, no contexto, tem alcance 
mu.Lto secundáir1o. 

A idéia que •eu extel'lllel lá, quando· se 
f•alou 11lsso, foi aque1a que já ·extemei 
diaqul, quando se l:nvoea o fa:to da srub
versão para Justificar as medMa.s resillri
tivas - às llberdacle.s lndividru:ais, às ga.-
11Mtias pessoais, à plena recolliStituciiO
nalização do Pais. Eu me lnsurjo e 
pergu.nlto: quantos são? Quantas são as 
pessoas - que ·eu challllei outro <tia, aqui, 
d·e faná;ticos, porque realmente lew.m a 
sua ação a um grau de fanatLsn>-. -.que, 
:::.través ·de = processo de tolencla 
qualquer que e~e seja., tentam alcain~llll' 
alg.uma coisa? V1olênc!a que a mim re
pugna celularmente, seja de quem for, 
e:x:atallllente porque a.c:redlto na persua
sã.o, na toler~1c!a., nas vl.rlbudes da de
mocracia. 

A questão eu a ponho desta forma: 
Mas, qual!ltos são? Mela dúzLa - usei 
eu esta m:~ne~JJa de me ,expressar. Não 
,sei qa!lllltos são e até gostarl·a de saber. 
Por que existe meLa dúzia de fanálticos 
que, antes de ser desaf.eta com o estado 
atual é .desafeta. com a democracia? 
Uma' nação de 100 milhões de habitan
tes vaJ S[}frer o vexame, para mLm vexa
me, de viver neste esta,do .em que tudo 
l}Ode !IJContecer, discricl·onarl•ame:nrte? 

Lamento, Sr. Presidente, mas vou re
petir, porque numa frase creio que digo 
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tudo: somos eleitos por oito anos. Sa
bemos que o nosso mandato pode durar 
oito anos, oito meses, oito semanas, oito 
dias, oito horas. Basta isso para degra
dar o Pais. Não me venham dizer que 
o Presidente da República não usará 
esses atos, que não visa à Oposição, que 
é para aqueles que testilham com a Lei 
de Segurança. Não, _o problema não é 
este. Não é .. esta a questão. o fato de 
poder ser aplicado é o ~uficiente para 
degradar o Pais. 

Estou-me repetindo. Já disse isto 
aqui. Citei uma passagem de Rui Bar
bosa, pronunciada nesta tribuna do 
Senado, quando ele falava no "cativo 
surrado" e no "cativo surrável" e que 
não havia diferença substancial entre 
um e outro, porque, dizia ele, "se não 
estou livre pelo valor do meu direito", 
mas porque ainda não quiseram man
dar prender-me, é o bastante para isto 
me humilhar. 

Este é o fato. 
'Pois bem. Numa longa conversa sobre 

Isto, o jornal registrou esta passagem 
que vou reler - e tenha sido feliz ou 
não tenha sido feliz na comparação -
não é o que foi dito aqui pelo Senador 
Portella. Leio o Jornal da Tarde do dia 
7, página 2: 

"E;sa anormalidade, para Brossard, 
está confinando a uma "espécie" de 
senzala política, 99% da população." 
"100 milhões de pessoas não podem 
viver em função de mela dúzia de 
fanáticos, sempre prontos a ver ini
mlg·os no Legislativo, na imprensa e 
até no meio empresarial. .. " 

O Sr. Petrônio Portella - Tem mais. 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu não 
estou vendo. 

O Sr. Petrônio Portella - Tem mais, 
sim, foi 100%. 

O SR. PAULO BROSSARD - Se 
V. Ex.a puder me ajudar, enquanto co
mento, aceito a colaboração. (Pausa.) 

Não é preciso dizer que, quando "100 
milhões de pessoas não podem viver na 
plenitude dos seus direitos e garan
tias ... 

O Sr. Petrônio Portella - Ahl foi 
aqui: 

"Quero uma estatística que mostre 
exatamente quantas pessoas ainda 
estão envolvidas na subversão, de 

modo a justificar a "senzala poli
tica" ... 

Ai não é espécie, "a senzala política 
em que vivem 100 milhões de brasi
leiros". 

O SR. PAULO BROSSARD - Onde 
está, onde está? 

O Sr. Petrônio Portella - É no perto
do em que V. Ex. a diz: "Essa anorma
lidade, para Brossard;" está confinan
do a uma espécie de "senzala" ... " Em 
seguida, o período seguinte. 

O SR. PAULO BROSSARD - Certo, 
está aqui: "... quantas pessoas ainda 
estão envolvidas na subversão, de modo 
a justificar a senzala politica em que 
vivem 100 milhões de brasileiros." Ora, 
no período imediatamente anterior está 
claramente formulado: "espécie de sen
zala política." 

O Sr. Petrônio Pcrtella - Essa decla
ração é de V. Ex. a? 

O SR. PAULO BROSSARD - Qual é, 
SE.mador? 

O Sr. Petrônio Portella - Exatamente 
ess::t a que V. Ex. a fez menção. Não fi
cou bem explícito. V. Ex. a não expli
citou bem ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Não te
nho por que explicitar, não tenho ne
nhuma reserva a fazer, Sr. Presidente. 
Conversei durante três horas. Os resu
mos nem sempre foram fiéis e atribuí
ram-me uma frase que é sua, um juízo 
que é seu, segundo o qual "nunca houve 
democracia"; atribuíram-me outros con
ceitos evidentemente inexatos. No caso, 
porém, o período anterior fala numa 
"espécie de senzala politica", exatamen
te para caracterizar o quê? Um regl~e 
de anormalidade que cada um de nos 
pode receber, hoje, como um raio, eli
minando-nos da vida pública. 

O Sr. Petrônio Portella - V. Ex.a me 
permite? Evidentemente, que as expres
sões se completam. Tanto faz uma ex
pressão quanto a outra, porque é sem
pre uma espécie, foi uma criação até de 
V. Ex. a Tem que ser uma espécie da 
qual é criador V. Ex.a, espécie de sen
zala política ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Criador! 
Criadora é a legislação de exceção que 
reduz o Pais inteiro a isso. 

O Sr. Petrônio Portella - Então, V. 
Ex. a confirma. 
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O SR. PAULO BROSSARD- O Sena
tio, Sr. Presidente, o Senado pode ser, 
amanhã, eHm!nado por um ato ... 

O Sr. Petrônio Portella. - Em qualquer 
lugar do mundo ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Estou 
dizendo por um ato do Poder Executivo; 
o Poder Legislativo pode passar a ser 
un!cameral; o Poder Legislativo serâ 
exercido pela Câmara dos Deputados, 
por exemplo. O Supremo Tribunal Fe
deral pode ser eliminado; amanhã, po
demos tomar conhecimento que de onze 
membros eles passaram a ser vinte e 
dois, ou passaram a ser seis. 

Sr. Presidente, basta ser possível isso 
para provocar, de minha parte, o juízo 
mais formalmente condenatório, não 
haja dúvidas acerca disso. Repugna-me 
esta situação 'e como brasileiro me hu
milha. 

O Sr. Agenor Maria.- Senador Paulo 
Brossard, permite-me um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Pois 
não. 

O Sr. Agenor Maria - Quem combate 
a subversão, no Bras!l, é o Governo ou 
é o Executivo? o Executivo, porque, in
felizmente, o Poder Jud!ciâr!o não tem 
capacidade para Isso. 

O SR. PAULO BROSSARD - Perdão, 
eu estava olhando para lâ e pensei, 
Imaginei ter havido um movimento ... 

O Sr. J"arbas Passarinho - O aparte 
não é meu; é do nobre Senador Agenor 
Maria. 

O SR. PAULO BROSSARD- Eu peço 
desculpas por não ter dado a atenção 
que merece V. Ex.8 , Senador Agenor Ma
ria, porque tive a Impressão que vinha 
de lã o aparte. 

O Sr. J"arbas Passarinho - V. Ex. a res
ponderá ao ap.arte do nobre colega? 

O SR. PAULO BROSSARD - l!: 
evidente. Não serâ o Legislativo que Irã 
combater, porque não é de sua atribui
ção. 

O Sr. Agenor Maria- Eu pergunto o 
seguinte: quem combate a subversão no 
Brasil é o G<lverno ou o Executivo? Estâ 
sendo o Executivo, porque o Judiciário 
não tem forças para isso. 

O SR. PAULO BROSSARD - Neste 
ponto divirjo de V. Ex.a O Judiciário, na 
esfera das suas atribuições, tem conde
nado multa gente; pode ser até que ln-

justamente, mas tem condenado porque, 
afinal de contas, os juizes e os Tr!bu
lllals tam;bém erram, mas, têm agido, 
Mas, a natureza das atribuições são dis
tintas. Se todo o aparelho policial estâ 
subordinado ao Poder Executivo, é 
evidente que a ele compete a tarefa pelo 
menos, preliminar. E não é só, apenas, 
em relação à subversão, em relação aos 
deHtos em geral. Hã uma parte que é 
poHcial e afeta à autoridade administra
tiva; depois passa à autoridade judiciá
ria. 

De modo que, cada qual, a seu tempo 
e a seu modo, cumpre tarefas que tendem 
a um mesmo fim. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD - Com 
muito prazer. 

O Sr. J"arbas Passarinho - Agradeço 
a V. Ex.a, em primeiro lugar, a explica
ção que V. Ex.a dâ à Casa, no momento 
em que esclarece a diferença sutil que 
o nobre Senador do Rio Grande do Norte 
faz entre G<lverno e Executivo. Por ou
tro lado, o meu aparte tinha, precisa
mente, uma Intenção de chegar ao Judi
ciário. E esses expressões - vejo que . o 
constrangimento de V. Ex.8 é multo 
grande porque elas lhe foram atribuídas 
e, naturalmente, o brio de V. Ex.a não 
admite um desmentido direto. 

O SR. PAULO BROSSARD - Como? 

O Sr. J"arbas Passarinho - Natural
mente, o brio de V. Ex.a não admite um 
desmentido dlreto. Como disse V. Ex.8 , 

Isto tudo saiu em multas horas de con
versas e, quando eu hã pouco lhe disse 
que em nenhum momento podia atribuir 
a v. Ex. a essa expressão, foi porque achei, 
realmente, injuriosa. E o Líder do G<l
verno a trouxe ao conhecimento do Ple
nário. Trouxe, não em função de rumo
res, mas da publicação de um jornal que 
se tem caracterizado ... 

O SR. PAULO BROSSARD - Um ex
celente jornal. 
. O Sr. J"arbas Passarinho - . . . por 
uma aceitaçiLo entre os leitores do Pais. 
o que eu gostaria de comentar, com a 
franqueza que já tenho tido com V. Ex.8 , 

e a reciprocidade tem sido absolutamen
te verdadeira, é que eu preteriria que, 
no ataque que V. Ex.8 faz às Instituições 
atua!s, com o verbo sempre candente de 
V. Ex.a em profllgar esta exceção, não 
se Inserisse um exagero verbal dessa na-
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tureza que, realmente, não está à altura 
da inteligência de V. Ex.8 nem à altura 
da nossa própria dignidade. Não nos con
sideraríamos escravos numa "senzala" 
com o senhor de chicote na mão, mesmo 
metaforicamente. Ainda que pese a 
existência da legislação de exceção, eu 
caracterizaria um fato,.servindo-me exa
tamente da expressão de· V. Ex. a agora. 
V. Ex.a disse: "Pode o Judiciário, por 
vezes, até condenar injustamente." Po
deríamos até dizer que tem absolvido, 
inúmeras vezes, por falta de provas, o 
que não significa que seja a melhor de 
todas as soluções, em termos de respon
sabllldade pessoal, mas é a melhor das 
soluções para a Justiça, e é do Ministro 
Xavier de Albuquerque esta frase que eu 
lastimo não poder dizê-la de cor, por
que ela teria mais força na forma pela 
qual S. Ex.a se expressou: 

"Juiz e Ministro, não me deixo in
t!m!dar por qualquer tipo de diplo
ma que se possa caracterizar por ex
cepcional, porque acima de tudo isto 
sobreleva a minha dignidade e a mi
nha cor.agem de juiz." 

Era apenas isto, no Brasil de hoje, que 
eu diria suficiente para provar que não 
existe "senzala" neste País. 

O SR. PAULO BROSSARD - E relati
vamente a nós, parlamentares, o mesmo. 
Porque se alguns de nós estivesse c·ondi
c!onando o seu comportamento, porque 
pode acontecer alguma coisa, nã,o esta
ríamos aqui. 

M?s isto não legitima, de forma ne
nhuma, este estado, que volto a dizer: 
continua a humilhar-me como brasileiro. 

Log.o após o ap:ute do nobre Senador 
Leite Chaves, vou fazer uma confidência 
que não desejava fazer, m3s como hoje 
o dh é esoec!al e de caráter mais ou 
menos pessoal, eu vou fazê-lo. 

O Sr. Leite Chaves - Excelência, eu 
concordo. O Senado não é, realmente 
uma "senzala". Mas a nossa condição de 
parl~mentar, no Pais, se por um lado nã,o 
é idêntica à de escravo, está sendo aná
loga à de escravo. O que conceitua a es
cravidão, ·OU a situação de escravo, é um 
termo comum e corriqueiro na Justiça, e 
não de sua p·oslção econôm!ca, apenas; 
é a sua situação no mundo jurídico. Por 
exemplo, um escravo só tinha o poder ou 
o direito que o dono quisesse. E nós, nes
ta Casa, e.stamos jung!dos também por 
este jug·o. Eu só sere! Senador até o ins
tante que o Presidente da República o 

quiser. Se ele desejar amanhã, ou por 
qualquer motivo ele for forçado a isto, 
cassar-me-á o mandato, como cassará 
o de v. Ex.8 Entoo, o meu mandato não 
dec·orre da Lei; decorre da vontade do 
Presidente da República. Logo, a minha 
condição é anáLoga à de escravo. Tenho 
o poder, aquele que o Presidente daRe
pública quer, aquele que a situação quer. 
Então, se por um lado, em respeito a esta 
Casa, admite-se que ela não seja uma 
"senzala", a nossa condição não é idên
tica à de escravo, mas, sob um certo 
aspecto, é análoga; no que diz respeito 
.ao direito politico, sim. 

O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex.8 

um aparte? 
O SR. PAULO BROSSARD- Pois não. 
O Sr. Paulo Guerra - Gostaria que 

V. Ex.a me concedesse o aparte, porque 
não posso ouvir silencioso o jogo de in
teligência do eminente representante 
paranaense, quando, por uma ccmpara
çoo, ele assemelha o Presidente da Repú
blica a um "senhor de escravo". É uma 
injúria a este Pais e é uma injúria àque
las que têm a responsab!lldade de diri
gi-lo, desde Castello Branco a este Go
verno do General Geisel. (Palmas. Pal
mas.) 

O SR. PAULO BROSSARD - O que é 
uma injúria a este Pais é a anormalida
de ... 

O Sr. Leite Chave - Permite V. Ex a 
um aparte? Só para um esclarecimento. 

O SR. PRESIDENTE <Wilson Gonçal
ves) - Nobres Senadores, eu faria um 
apele para que não aparteassem o ora
dor, porque o tempo dele já está esgo
do e, naturalmente, é interessante que 
conclua o seu pronunciamento. A Pre
sidência tem sido tolerante nestes casos, 
de maneira que faria um apelo para que 
V. Ex. as não aparteassem, a fim de que 
ele possa concluir, porque há outros 
cradores inscritos e nós não podemos, 
absolutamente, admitir que um tome 
todo o tempo e que outros não tenham o 
direito de falar. É uma questão de igual
dade dentro da Casa. 

O Sr. Leite Chaves - Concordo e 
agradeço a V. Ex.a, mas usando do pró
prio Regimento, que me assegura o di
reito de pronunciar-me, porque fui refe
rido pelo Exm.0 Sr. Senador Paulo Guer-
ra ... 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O direito de V. Ex.n não é !me-
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diatamente. Depende de deferimento da 
Presidência. 

O Sr. Leite Chaves - Gostaria que 
V. Ex.a me deferisse a faculdade que o 
Regimento me concede. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - V. Ex.a terâ oportunidade para 
!soo, mas não Interrompendo o discurso 
do orador. 

O Sr. Leite Chaves - Agradeço a 
V. Ex.a 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, jâ disse o bas
tante para ser entendido a respeito da 
situação em que nos encontramos. 

Relativamente a esta passagem da en
trevista, apontada como pecaminosa, 
não retiro uma palavra. Ainda que não 
reproduza com a absoluta fidelidade, 
textualmente, o que eu tenha dito, é 
preciso ler, contrariando a evidência do 
contexto, para chegar a essa conclusão a 
que chegou o Sr. Portella. 

Agora, Sr. Presidente, Injuriosa, eu 
considero, é .a existência de atos legisla
tivos ou paraleg!slativos que autorizem, 
seja a quem for, a prática de atos como 
esses. Não se trata do Presidente a ou 
b, até porque o Presidente, seja quem 
for, por mais sábio que seja, não é onl
presente, não é onisciente. Mas, mesmo 
que o fosse, eu diria como o Presidente 
Costa e Silva, no depoimento do Sena
dor . Jarbas Passarinho, que "ninguém 
tem o direito de decidir de forma arbi
trária sobre o destino de uma pessoa." 

Eu não gostar:la de dizer o que vou 
dizer, mas para que o Senado sinta e 
veja todo o meu horror a esta situação, 
vou revelar: hâ alguns anos, fui convi
dado pelo Professor Paul Bast!d a escre
ver um trabalho constitucional sobre o 
Brasil, para figurar como estudo lntro
dutór:lo do texto constitucional do nosso 
Paí.s; tratava-se de publicação excepcio
nal, em francês e na lingua de cada pais, 
feita sob o patrocínio da UNESCO. cha
mada "Corpus Constitucionnel." Depois 
da· degeneração constitucional ocorrida . 
entre nós, escrevi ao Prof. Bastld dizen
do que não desejava executar o trabalho. 
Por que? Porque tinha pudor patr:lótlco 
de na·rrar, em termos rigorosamente ob
j etlvos, qual era a situação, vamos cha
mar de "constitucional", do meu Paí.s. 

Antes, havia aceito com júbilo o con
vite, uma distinção conferida a poucas 
pessoas no Mundo, e a oportunidade de 

figurar num trabalho de altíssimo nivel 
cientifico, que figurar em todas as biblio
tecas do Universo. Pois renunciei a 
tudo, para não ter que dizer for.a ·do 
Pais qual era a situação "constitucional" 
do Brasil. 

Não direi mais nada, Sr. Presidente, 
depois disso. E volto a dizer que aqui 
devemos, realmente, juntar esforços para 
tirar o Paí.s desta situação. continuo a 
pensar que a cada dia que passa o pro
blema se agrava, que é preciso enfrentá
lo de uma vez por todas. Ai estão os 
exemplos. Não vou mencioná-los mas 
o testemunho da História está ai. ' 

Bem, Sr. Presidente, vou encerrar. 
O Sr. José Samey - V. Ex.a me per-

mite um aparte? . 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal- . 
ves) - Nobre Senador, o orador jâ está 
com o tempo esgotado. Farei um apelo 
para que V. Ex.a desista deste aparte, 
colaborando, assim, com a Mesa. Agra
deço. 

O Sr. José Sarney- Não posso negar
me a prestar este serviço. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Pre
sidente, encerrarei, agradecendo mais 
uma vez a V. Ex. a pedindo perdão à Casa 
pela demora na tr:lbuna, e quero dizer 
que nada mais quero acrescentar, em
bora tivesse .mais. Fiquei tão chocado 
com .a intervenção do nobre Senador 
que havia até formulado algumas hipó
teses como passiveis para Interpretar o 
seu gesto, tão brutal ache! a sua inter
venção. Não vou fazê-lo. Acho que o que 
foi dito, se não esclareceu tudo, escla
receu a maior parte. Não vou fazê-lo. 
Não vou fazer considerações sobre o que 
eu cheguei a imaginar que S. Ex.a pre
tendesse !sso. 

EncerrÇ> aqui o meu discurso. E encerro 
requerendo, reclamando o direito de ser 
considerado pelo Senado como alguém 
que evitou sempre o debate em nível 
pessoal, e com a declaração de quem não 
pretende mais voltar a esse tipo de 
d!scuss~. Mas, evidentemente, também 
espero nao ser forçado a fazer outro pro
nunciamento desta natureza. Continuo 
a pedir continuo a suplicar que recla
mem os meus trabalhos na medida em 
que eles puderam ser úteis, para que o 
nosoo Paí.s retorne à sua normal!dade 
Constitucional, que é o anseio da grande, 
da imensa maioria dos brasileiros (Muito 
bem! Palmas.) · 
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O · SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
P11estden1te, peço a. palavra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE - Concedo a pa
lavra ao nobre Lide'!' Senador Petrônio 
Portella. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
PresideDJte e Srs. Senadores, vale a pri
me11.1a pa.11te · da intervenção do nobre 
Sena.dor pelo Paraná, pa,ra testemunhar 
o apreç.o que tenho aos ilustl'eS Senado
res, nomeadamente ao llustre Senador 
pelo Rio G'l'alllde do Sul, sobre quem l'lão 
a11risquei uma palavra que pudesse me
rece'!' a exp11essão "brw1la.lid3idle". 

S. Ex.a enumerou as palavras "slmplo
rlsllliO", "eediça"; mtoru uma frase em que 
falei do "juriSIII()· mo·rto", c·omo se !siso 
pudesse conatituir, em si mesmo, algo 
1esiv.o a.o pa.tr!mÔIÚ() I!IlOral de S. Ex.a, ou 
capaz de atingl.r-lhe •a honorabilidade. 

Nãio, Sr. Presidente, nunc•a tro,uxe para 
esta Casa questões pessoais. Jamais! 

Hã 8 llil!lOS •aqud estou, e sempre pro
curei situar-me no plano das idéias, por
que ·entendo que SOI!IlOS pequeninos de
mais, não obstante ·a grandeza de S. Ex.", 
o Senador Brossard, em face da enormi
da.de d·e problemas que tei!IlOs diam~te de 
nós, a exigir o lliO&SO tra.balho patriótico, 
a nossa decUca.ção exclu&va. 

Sr. p.resldente, é lamei!Itável que nós, 
homens públicos deste Pais, sob a égide 
da Lei Mador, e sob e]a atullil!ldo, sejamos 
obrigacl.os a ouvir, isto sim, uma "bruta
lidade" coo.tra. o. nosso povo. contra as 
l'llossas instituições ·e o nosso País e, pre
cisameme, ·OOrutra esta Casa, porque não 
S::llnos est:ravos, jama:is viv·eTemos numa 
".;,enzal:a". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando 
o ilustre Senador Pa.ulo Brossard se re
fere a problemas institucionais esquece 
que não existe ordem jurídica ·sem em
ba.samento ético. Nós vivemos rigorosa
mente dentro de prlin.cipdos morais rí
giclios e ai está a COillStituição a gar3il!l!tir 
o f·uncLonaanento do nooso Podier e ·a •as
segurar as prerrogwtivas do Poder Judi
ciâJrio. Porque temos situações ainda a 
se.11em definidas, situações relaltivas à se
gurança; há dispositivos excepcionais, 
que não foram usados e não o serão, se
não na estl'l1ta o.bservância dos deveres 
do Govern·o prura com a o•11dem públic·a e 
pata com o poder co.nst!.tuido. 

Mas, Sr. Prei.Sidente, S. Ex.n se apega 
d1 , n.o fo:runalismo, ·antes por ·ele mal-

.slinadlo, ao repetir Octávio Ma.ngabeira.. 
Esquecido está dJe que, muitas vezes, con
tem~amos povos sob a pro•teção apa>rente 
de leis sábl.as, mas contra essas corre um 
lelito ilici to, Uegrtimo, a ·contmriar 1ntei
!1amen,te os maiiidaanentos jurídicos e 
con.stlituciona.is. Isso nãoo oco•11re IIIJO Brasil. 
Tivemo.s a coragem de manter um dispo
sttivo de eJGceção, embora tra.nsitório, 
c·om a fllllal!da.de .exclusiva de aplicá-lo 
precisamente àqueles casos de exigência 
de segurança. nacional. O mais, o de
sempenho do ma.n.ctato leg!sla;tivo, como 
o cumprimento dos dev.eres CO•nstitucio
n:ats do Juiz, tudo estã rigorosamente 
assegurado na. Lei e respeitado pelo Go
verno. S. Ex.a a isso não se referiu. Pre
feriu, no seu subjetivismo .uJ1Jra-sensivel, 
expl'obar a situação vigente, como se es
tivéssemos sob a lei da selva totalmente 
:>.f::~,~;tados da legalidade e da .ordem ju
rídica. 

Sr. Presidente, dai ter dito sobre S. 
Ex.a que avaliava o quanto S. Ex.a era 
capaz de tropelias verbais, a serviço de 
sua paixão politica, porque, às vezes, es
quece tudo a.o afirmar que "parecia uma 
espécie de 'senzala politica' a situação 
brasileira". Sobre isso fiz questão de pro
testar. Fi-lo, dizendo claramente que não 
me interessava a pessoa do Senador 
Paulo Brossard; nio me interessavam as 
farpas de S. Ex.a a mim dirigidas; inte
ressava, sim, a ofensa, que considerei 
grave, à honrabilidade do meu Pais como 
Nação livre, a abrigar homens livres. 

Sr. Presidente, quedei humilde a.o ten
tar descobrir, nas expressões referidas 
por S. Ex.a, alguma coisa que impor
tasse na. "brutalidade" do meu ataque, 
porque sempre fui humilde, Sr. Presi
dente, e teria a humildade de, desta 
tribuna., penitenciar-me pelas ofensas, 
porventura, dirigidas a S. Ex.a 

Lamentavelmente, aquele que, a titulo 
de defender-se, subiu à tribuna, cuidou 
multo de si, mas terminou por atacar, 
de forma violenta, as instituições bra
sileiras, contando com os exageros ver
bais do nobre representante do Paraná, 
para quem sou, como Lider, proibido de 
falar a. respeito de qualquer compa
nheiro, a. partir do momento em que o 
mesmo não esteja presente no recinto, 
como se o mundo fosse acabar, como se 
alguém fosse morrer e, assim, S. Ex.a 
não pudesse replicar, de forma incisiva, 
como o fez, à argumentação despreten
siosamente por mim expendida. da tri
buna. 

1 
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O Sr. José Sarney - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Com 
o m~.lor prazer. 

O Sr. José Sarney - Senador Petrõ
nlo Portella, aproveito o discurso de V. 
Ex.a, depois de solicitar um aparte ao 
Senador Paulo Brossard e de não me 
ter sido concedido, para dizer que o 
Senador Paulo Brossard, ao final do seu 
discurso, tranqüillzara esta Casa. S. Ex.a 
chegou à tribuna, de certo modo, muito 
contraído, mas dela saiu inteiramente 
descontraído. É que, na realidade, o Se
nador Paulo Brossard deve reconhecer 
- ele que é um democrata - que o de
bate parlamentar tem de ser vivo, 
atuante e firme. S. Ex.a tem sido firme, 
duro, não somente nas posições, mas 
também partidariamente, quando atin
ge, de maneira frontal, a posição poli
tica de todos nós. Assim, V. Ex.a, como 
Líder do Partido, tem não só o direito 
mas o dever de revidar no mesmo tom. 
E eu reconheço, e a Casa também, sa
tisfeita, que o Senador Paulo Brossard 
aceita o debate dentro desses termos, 
porque S. Ex.a, que tem defendido a 
democracia, reconhece agora que o de
bate parlamentar deve ser assim. Não hã 
motivos para susceptibilidades. Não 
há motivos, portanto, de apelos para 
que nã,o se repitam debates desta na
tureza. Não! Debates desta natureza 
são próprios do Congresso; para expli
car as nossas posições, e os nossos pon
tos de vista. Agora, aproveito o discurso 
de V. Ex.a para dizer que nós, da ARE
NA, não temos nenhum constrangi
mento em pertencermos a uma Maioria 
que, realmente, tem assegurado a este 
Pais a posição em que ele se encontra. 
Nós não aceitamos essa posição de nos 
encostarem na parede, como se nós fôs
&emos réus acovardados de um processo 
politico que não nos envergonha. 

O SR. PETRONIO PORTELLA- Multo 
bem. ' 

O Sr. José Samey - Senador Paulo 
Brossard se não estamos em plena vi· 
gêncla cÓnstltuclonal, não estamos tam
bém no caos constitucional. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Multo 
bem. 

O Sr. José Samey - Se existem leis de 
exceção é porque estamos ainda num 
processo revolucionário. Mas, um pro
cesso revolucionário que se autolimltou, 
que estabeleceu seus limites. O Sr. Sena-

dor Leite Chaves diz que o seu mandato 
está posto à prova: eu digo que noo hã 
legislação revolucionária que o prove, 
porque a própria legislação revolucioná
ria diz que os mandatos poderoo ser cas
sados no interesse da segurança nacional 
e, não no interesse politico, e jamais pas
sa por minha cabeça que S. Ex.a aqui 
e em qualquer lugar, possa atentar ou 
participar de ações contra a Segurança 
Nacional. Nesses limites, sim, há legis
lação de exceçoo, porque estamos em 
processo revolucionário, temos de dizer 
com todas as letras: estamos ainda den
tro dele, dentr.o deste processo. Mas, 
dentro dos limites Impostos pela Revo
lução; temos o orgulho de dizer que ela 
traçou limites de comportamento. ético, 
de tal modo que a Oposição, que aí está, 
jamais chegou a esta tribuna para quei
xar-se de um só ato do Governo que 
atentasse contra o exercício dessa legí
tima Oposição. Ninguém chegou, aqui, 
para dizer que seus correligionários fo
ra.m demitidos, ou presos por serem do 
MDB, que foram coagidos por pertence
rem à Oposição! V. Ex.as ganharam as 
elef?ões para Senador, e não podem, por
tanto, se queixar de um processo poli
tico que respeita a liberdade de opinião, 
quando o Senador Paulo Brossard faz o 
discurso que fez da tribuna, como o fez 
na semana passada, que é publicado na 
imprensa, livremente, que foi divulgado 
na televisão, que é discutido nas uni
vérsidades, numa liberdade total. Não! 
Que estranha ditadura é esta no Brasil, 
quando V. Ex.a diz o que quer? E V. Ex.a 
foi, como eu, um milltante da Oposição, 
como o foi o Senador Franco Montoro 
em data anterior a 64. E, se fizéssemos, 
àquele tempo, um discurso como o que 
V. Ex. a fez, posso assegurar a V. Ex. a que, 
no dia seguinte, nenhum correligionário 
nosso, parente ou amigo, estaria em 
qualquer funçoo pública! Porque a nor
ma que existia era de represália politica 
primária e subalterna, que transformava 
a politica no Brasil num processo odioso. 
Tragam a esta tribuna um comporta
mento ético do Governo que tenha cer
ceado o direito da Oposição de criticar, 
de afirmar o seu ponto de vista. O Se
nador Roberto Saturnino saiu de um alto 
posto do Governo para ser Senador da 
Oposição; o Sr. Senador Leite Chaves 
saiu de um lugar no Banco do Brasil 
para ser Senador da Oposição. Agora, a 
violência, a oposiçoo da contestação, Se
nador Paulo Brossard, tendo lei ou não, 
nenhum p.a!s aceita. E, no mundo inteiro, 
mandatos de Senadores ou de Deputados 
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que atentem contra a Segurança Nacio
nal contra o regime existente não só no 
arásii, mas, na Inglaterra, no Japão, nos 
Estados Unidos, estarão sempre sob a 
mira do Estado. Tragam V. Ex.aa, aqui, 
a presença de uma lncorreção do Go
verno para com o exercício legitimo da 
Oposição, e, ai sim, nos sentiremos en
vergonhados. Mas não tragam aqui ape
nas a pretensão de nos encostar como 
réus, a participar de um processo po
litico turvo. O Brasil, hoje, pode apre
sentar, em face do mundo, uma situação 
de tranqüllldade e pode apresentar uma. 
Oposição que ganhou as eleições, e que, 
aqui, no Plenário do Congresso, diz o 
que quer, fala o que quer, prega a re
forma das instituições, da Constituição 
e da Lei, e seu direito é respeitado. As
sim, nós nos orgulhamos desse fato. Que 
ditadura é essa, no Brasil, Sr. Presidente, 
sr. Senador Petrônio Portella., que não 
tem ditador? Que ditadura. é essa, no 
Brasil em que a Oposição ganha as elei
ções? Que ditadura é essa, no Bras!~ em 
que não há perseguições politicas? Que 
ditadura é essa, no Brasil, em que o Go
verno se vê acossado pelas criticas e se 
defende, como o estamos defendendo, 
sabendo que estamos construindo, tam
bém com os nossos sacrifícios, a vontade 
de restaurar, o mais breve possível, a 
normalidade democrática. no Brasil? A 
i!lStitucionalização que ai está sendo 
feita continuará. E o caos constitucional 
que o Senador Paulo Brossard procura 
pintar não existe. Estamos ainda num 
:processo revolucionário. As leis de ex
ceção ai estão. Mas leis e exceção, quer 
em revolução ou fora dela, para com
bater a violência, existem em qualquer 
pals. Multo obrigado a v. Ex.a (Muito 
bem! Palmas.) . 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
:Presidente, devo dizer que me dispenso 
de tecer melhores considerações, porque, 
brilhantemente, o Ilustre Senador José 
samey demonstrou, à saciedade, a nor
malidade em que vive o País, não obs
tante as expressões candentes do llus
tre Senador pelo Rio Grande do Sul. 

Sr. Presidente, S. Ex.a atf!buiu acri
mônla nas várias intervençoes, a res
peito de sua atuação nesta Casa. 

Sr. Presidente, quem sobre o assunto 
fala é o próprio jornalista e deixa bem 
claro que o ilustre Senador Paulo Bros
snrd tem para comigo aquilo que a mlm 
Ine atribui em relação à sua pessoa: 

"0 Senador Petrônio Portella, Pre
sidente Nacional da ARENA, foi o 

alvo preferido das ironias de Bros
sard." 

Sr. Presidente, não preciso invocar 
testemunhas e nem buscar, em vão, ex
pressões brutais que não houve; prefi
ro o testemunho insuspeito do jornalista 
que diz da indisposição de S. Ex.a num 
ambiente alheio ao Congresso Nacional, 
em relação exatamente a mim. Quanto 
a este aspecto, dispenso-me de tecer 
maiores considerações porque o jornalis
ta, uma terceira pessoa, sobre o assunto 
se pronunciou de forma clara e insus
peita. 

O Sr. Paulo Brossard -Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. PETRONIO PORTELLA. -Pois 
não. 

O Sr. Paulo Brossard - O juizo é do 
jornalista, mas se houve ironia. ela nun
ca foi ofensiva. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, quando os ataques têm a for
ma de Ironia e vêm do Senador Brossard, 
não constituem agressões. Da minha 
parte, às vezes, prefiro a reação, o des
forço pessoal violento a um sorriso ino
portuno. Muitos há que agridem com um 
simples sorriso, forma obliqua de atacar. 

Sr. Presidente, S. Ex.a já repetiu essa 
história de que o mandato pode ser de 8 
anos, de 8 dias, de 8 horas, mas, a respei
to do assunto, o Ilustre Senador José 
Sarney já se pronunciou, mostrando a 
Improcedência das apreensões de S. Ex.a 

Mas, Sr. Presidente, vem a parte mais 
séria, mais grave em que S. Ex. a se apre
senta por mim ofendido no ponto, exa
tamente, em que aludi à sua serventia 
como Secretário de Estado do Governo 
do Rio Grande do Sul, se não me falha 
a memória, quando ainda eram quentes 
os ataques. Isso foi confirmado da tribu
na por S. Ex.a Os motivos, tenho cer
teza, pela probidade, pela honradez p~
soal de S. Ex.a, foram de natureza pu
blica: servidor que é, não teve dúvida 
em atender ao chamamento do seu Par
tido e do Governo de então. 

Sr. Presidente, quis, com Isso.! signifi
car que os homens, às vezes, sao v.ersá
tels nas suas atitudes, obrigados a aten
der a um Imperativo maior, multas ve
zes sob o mal.s profundo dos constrangi
mentos. Quem sabe se, naquele momen
to em que S. Ex.a aceitava o convite 
do Governador que ele tanto criticara, 
não se sentiu constrangido mas, por ou-
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tro lado, compelido a prestar um serviço 
público ao Rio Grande do Sul? 

O Sr. Paulo Brossard - Posso dizer a 
V. Ex.a, se me permite, que não tive ne
nhum constrangimento. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, os três dias de que S. Ex.a 
precisou foram, simplesmente, para des
cansar em casa, não refletir, para diri
mir aquela célebre dúvida do "ser ou não 
ser". Reglstre~se o fato e, em verdade, 
pelo sim ou pelo não, nada viria em con
trário à honorabilidade de S. Ex." 

O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Li
der, permite uma Interrupção? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Com 
multo prazer, nobre Senador. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Talvez não 
fosse, precisamente, o momento e é pos
sível até que já seja extemporâneo, mas 
bretudo porque os Anais do Senado são 
Implacáveis e registram as opiniões que 
aqui deixamos, para que os historiadores, 
no futul'o, façam história, analisando 
cada uma de nossas Sessões. ora, ainda 
há pouco, quando o nobre Senador Paulo 
Brossard dizia a todos nós e, para alívio 
de V. Ex.a, meu e de toda Maioria, que 
S. Ex." não era o responsável por uma 
afirmativa, contundente no sentido pri
mário, que lhe fora emprestada, Infeliz
mente uma voz da nobre Oposição se 
ergue, que me pareceu mais grave, para 
dizer sim, agora com todas as letras, que 
Isto é uma "senzala", e para acrescentar 
que a expressão "senzala", quando traz a 
conotação de escravidão, não traz, ape
nas, a noção de escravidão econômlca. 
ora, nobre Senador Petrônlo Portella, eu 
mais facilmente, justificaria o escravo do 
ponto de vista económico do que aquele 
do oonto de vista moral, porque quem so
fre- de escravidão económica multas ve
zes não tem condições de lutar contra 
esse tipo de escravidão que ela Importa; 
mas a escravidão moral, para esta não 
há perdão para aquele que a aceita. 
De modo que lastimo profundamente que 
este Senado, que há trinta e poucos dias 
vem-se caracterizando por discussões de 
alto nível, possa deixar que, no calor de 
um debate, a palavra de um nobre Se
nador seja colocada' no campo dos equí
vocos ou na margem das Interpretações 
dúbias. O nobre Sr. Senador Paulo Guer
ra, ainda há pouco, com a bravura a 
conduta cívica que todos nós lhe reco
nhecemos, reagiu, espicaçado por esta 
possibilidade de se transferir, amanhã, 
para um historiador, que a bancada da 

Minoria é a bancada daqueles que são os 
monopollstas da coragem e da bravura e 
a bancada. da Maioria daqueles que se
riam Intimidados, atemorizados, na re
verência do temor que não teria outra 
classificação, senão a pusilanimidade em 
relação ao Governo que se classificou, 
aqui, como dono do Pais, da vida politica 
de cada um de nós. Eu não tenho ve
emência, nesta ocasião, nobre Lider, que 
se possa, ao menos, confundir com cogi
tação. Minha veemência é apenas no 
sentido de caracterizar que a expressão 
de todos nós deve ser medida e pensa
da, mesmo no calor dos nossos debates, 
para que Interpretações equívocas não 
restem àqueles que, amanhã, vão anali
sar a História do Brasil à luz dos AnaJs 
do SeDado, que também fazem História. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. 
Presidente, cabe dizer que o raciocínio 
vem sendo pendular. Ora são bravos, 
ora são escravos, porque eles não vão 
querer excluir-se das "senzalas": nelas 
vivem, também! 

Sr. Presidente, estou, finalmente, na 
parte crucial do discurso de S. Ex.a l!: 
aquela em que se refere ao fechamento 
de uma emissora. Está certo. No meu 
discurso, houve engano da Taquigrafia. 
Foi fechamento e está devidamente retl
ficado. 

Sr. Presidente, não Inventei "estórias"; 
a falsidade não é minha, se ela existe. 
Coligi dados, e aqui tenho, não apenas 
expressões de eminentes correligionários 
dE' S. Ex." na hora presente, figuras res
peltabllisslmas do MDB, mas ainda o 
protesto veemente de associação de clas
se que faz um verdadeiro libelo à Inter
venção, neste caso, de S. Ex.a o Senador 
Paulo Brossard. 

Sr. Presidente, não gostaria de repetir 
aqui essas expressões, Inclusive porque 
algumas delas são até descorteses, mas 
Incorporo-as ao meu discurso, para · de
monstrar que não sou homem capaz de, 
voluntária ou dolosamente, apresentar 
dados falsos às considerações dos meus 
Ilustres pare!J, vale dizer, da opinião pú ~ 
blica do meu Pais. 

Sr. Presidente, devo fazer apenas uma 
ressalva, porque tenho a Impressão de 
que se Impõe um esclarecimento de S. 
Ex.•: quando aludiu à Incompetência do 
Juiz que deu a liminar, vieram-me à 
lembrança expedientes usuais na Admi
nistração Pública. Quando o ato é do 
funcionário, a competência é do Juiz. 
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O Sr. Paulo Brossard - Tribunal. 
O SR. PETRONIO PORTELLA 

Quando o ato é do Secretário, a compe
tência é do Tribunal. As vezes, a ordem 
é dada pela autoridade subalterna, quan
do vem a liminar, quando vem a ordem 
da Justiça, a Administração, através da 
sua cúpula, Governador ou Secretário, 
ratifica e já aí o foro se desloca . 

O Sr. PaUlo Brossard- Permite V. Ex.8 

·um esclareclmEI!lto? (Assentimento (do 
orador.) Tratava-se de decisão do Se
cretário, tanto assim que 24 horas de
pois, ou 48. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - A pa
lavra de V. Ex.a me basta. 

O Sr. PaUlo Brossard - . . . o manda
do era impetrado do Tribunal, correta
mente. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Estou 
apenas simulando hipótese e já agora ela 
se esvai, ante a palavra de V. Ex.8 

Mas, Sr. Presidente, dispenso-me tam
bém de citar aqui pronunciamentos fei
tos contra a conduta do Partido Liberta
dor, do próprio Sr. Senador Paul<~ Bros
sard, porque acho terrivelmente lesivo 
ao bom nome do Senado trazermos para 
este recinto questões pessoais. Nunca as 
trouxe, não as trarei, jamais, porque en
tendo que a nossa função pública é ser
Vir ao Brasil e, nessa serventia maior, 
temos que esquecer vaidades e suscetibi
lldades, que Isso em nada ajuda a tare
fa comum. 

Lamento que a Pátria, às vezes, seja 
vll!pendiada por aqueles que, num arre
messo retórico, a transformam em "sen
zala.". Para mim é uma Pátria de ho
mens livres, é uma Pátria que se vem 
afirmando no concerto internacional, 
mercê de nossa vontade criadora de abrir 
caminhos para o desenvolvimento econó
mico e social sob a proteção da Justiça. 

Sr. Presidente, com estas palavras dei
xo bem clara a minha posição. Não trou
xe, jamais, questões pessoais. Aqui, dei
xo assinalado o registro do j·ornallsta 
quando fazia menção à atitude de S. Ex.8 

voltada para uma pessoa, n:o caso insig
nificante, que sou eu. De minha parte 
não obstante o respeito, a admiração, 
que mesmo a contragosto de S. Ex." eu 
lhe voto. 

O Sr. Paulo Brossa.M - Porque a con
tragosto meu? 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Pela 
acrimônia que V. Ex." a mim atribuiu. 

O Sr. Paulo Brossarif - V. Ex. está 
sendo injusto. 

O SR. PETRONIO PORTELLA - Esse 
respeito eu lhe tenho, porque gosto, so
bretudo, do debate. Sei que V. Ex. a dele 
é capaz. v. Ex.a tem o que. oferecer a 
este País, sobretudo se abandonasse de· 
terminados pressupostos que, data venia, 
para mim são Inválidos. E oxalá possa, 
tal como na referência de V. Ex.a, de 
mãos dadas conosco, trabalhar pelo en
grandecimento da Pátria, pelo aperfei
çoamento de suas instituicões democráti· 
cas, porque, Sr. Senador, ésta obra não é 
simplesmente uma obra do Governo: é 
obra de todos os homens livres desta 
terra, entre os quais avultam os Senado· 
res da República. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENHOR 
PETRÕNIO PORTELLA EM SEU DISCURSO, 

"ASSOCIAÇAO GAúCHA DE 
EMISSORAS· DE RADIO E TELEVISAO" 

- AGERT" 
COMUNICADO 

Tendo em vista a atitude arbitrária 
discricionária e ilegal assumida pelo Se· 
cretário de Estado Sr. PaUlo Brossa.rd 
de Souza Pinto, que contrariando o direi
to conferido a Rádio Televisão Gaúcha 
através de medida liminar, conferida em 
Mandado de Segurança - que impetrou 
e foi concedida por S. Ex.n o Juiz de 
Direito da 2.8 Vara dos Feitos da Fazenda 
Pública, Dr. Bonorino Butell! - na data 
de ontem, mediante força policial, obri· 
gou a direção da Televisão Gaúcha a 
suspender sua programação - Vimos, 
veementemente, protestar de público 
co11tra tal atitude do referido Secretário 
de Estado. 

Não cogita a AGERT do mérito da 
questão, isto é, se a Televisão Gaúcha 
procedeu bem ou mal, de forma a mere
cer a punição que lhe foi imposta pela 
censura, mesmo porque esta Associação 
nunca apoiou ou apoiará matéria erótica 
e sensacionalismos dessa ordem. 

Também não se cogita de competência 
ou não do magistrado que conferiu a 
liminar, posto que este julgamento é da 
alçada do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado. 

O que deseja a AGERT, através do 
presente desagravo e tomar público ao 
povo e às autoridades do seu repúdio 
ação do Sr. Paulo Brossa.rd de S·:luza 
Pinto, que parecendo desconhecer os 
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mais come21nhos princípios de Direito, 
que têm base na Carta Magna, insurge
se de maneira contrária e Uegal, de for
ma até quixotesca e merecedora das pio
res criticas, contra ato emanado do Po
der Judiciário, considerado-se juiz dos 
juizes e superior à própria Insigne Pre
sidência do Tribunal de Justiça do Es
tado. 

Neste momento, seja qual for o resul
tado advindo do Poder Judiciário, não 
está mais interessando de modo princi
pal. O que deseja. a AGERT, e conseguirá, 
é que atitude dessa ordem - reiteramos 
arbitrária, discricionária. e üegal assu
mida por neófito Secretário de Estado -, 
consiga forGS de antecedentes e que não 
resulte afinal como Infeliz acidente, 
apenas praticado por uma autoridade 
inexperiente e com índole de ditador. 

Não seria crivei, ainda que após uma 
revolução que visou a abortar um regi
mem discricionário da extrema esquerda 
e saiu vitoriosa, fosse agora permitir-se, 
ou criarem-se precedentes de ordem ti
picamente oposta, partindo, principal
mente de atitude que fere frontalmente 
direitos constitucionais, de desrespeito e 
de desmoralização do Excelso Poder Ju
diciário. 

Aqui fica, pois, de público o justo pro
testo da Associação Gaúcha de Emisso
ras de Rádio e Televisão, que congrega 
a quase totalidade das emissoras de rá
dio e televisão do Estado. 

Porto Alegre, 25 de julho de 1964. 
A Diretoria. 
O SR. FRANCO MONTORO - Peço a 

palavra como llder do Partido, sr. Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Oonsulto o Plenário se está de acordo 
em prorrogar a Sessão por mais quinze 
minutos, para que possa falar o nobre 
Líder do MDB, Senador Franco Montoro. 

Os Srs. Senadores que estiverem de 
acordo com a prorrogação queiram per
manecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
Tem a palavra o nobre Senador Franco 

Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre

sidente, apenas algumas poucas palavras, 
necessárias neste momento em que a 
Oposição foi expressamente desafiada a 
demonstrar que o Pais não vive um mo
mento de normalidade jurídica ou, para 
empregar as palavras do nobre Líder da 

Maioria, que os direitos fundamentais, as 
garantias, tudo está assegurado na lei 
brasileira. 

Não vamos, evidentemente, discutir 
palavras ou letras, porque a letra mata. 
É o espírito que salva. E é dentro desse 
espírito que nos situamos sem ter a pre
tensão de colocar qualquer dos Partidos 
como réu de um processo politico. Nin
guém da Oposição referiu-se à Maioria 
nesses termos. 

Reconhecemos os esforços feitos por 
todos nós, para atingirmos essa normali
dade. Mas, por mais que queiramos ver 
com olhos de boa vontade a atual situa
ção jurldico-constltucional do País, não 
podemos ignorar alguns artigos que pre
cisam ser lembrados ... 

O Sr. Petrônio Portella- V. Ex.• me 
permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - . . . e 
que explicam a luta que, em caráter 
prioritário, o MDB sustenta neste Ple
nário e no Congresso Nacional. 

Ouço o aparte de V. Ex.a 
· O Sr. Petrônio Portella - Quero dizer 
a V. Ex.a que não negamos a legislação 
de exceção; mas fixamos bem uma rea
lidade que assegura todas as franquias a 
quantos pretendam trabalhar pelo en
grandecimento do País, cumprindo assi
nalar o esforço despendido pela Oposi
ção, aqui liderada por V. Ex.a 

O SR. FRANCO MONTORO - Agra
deço as palavras de V. Ex.a Quero, en
tretanto, lembrar que essas garantias 
não estão asseguradas. E não o estão, em 
virtude dos seguintes preceitos que passo 
a ler: 

"Ato Institucional n.o 5 
Art. 2.0 - O Presidente da República 
poderá decretar o recl!sso do Con
gresso Nacional, das Assembléias Le
gislativas e das Câmaras de Verea
dores, por Ato Complementar, em 
estado de sitio ou fora dele, só vol
tando os mesmos a funcionar quando 
convocados 'pelo Presidente da Re
pública." 

E um dispositivo do Ato acrescenta: 
"Excluem-se de qualquer apreciação 
judicial todos os atas praticados de 
acordo com este Ato Institucional." 

O ato de um homem pode fechar o 
Congresso Nacional, ao contrário do que 
determina a Constituição e com a vio
lação de preceito que constitui a base de 
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qualquer ordem jurídica, que é o da li
mitação dos Poderes. 

"Art. 3.0 - O Presidente da Repúbli
ca, no Interesse nacional, poderá de
cretar a Intervenção nos Estados e 
Municípios, sem as limitações pre
vistas na Constituição." 

No Interesse nacionaL Mas, quem .é o 
Juiz? 

O Sr. Petrônlo Portella. - V. Ex. a dá 
licença? 

O SR. FRANCO MONTORO - Apon
tem-me uma Constituição que estabe
leça isso como poder de um homem! 

O Sr. Petrônlo Portella. - V. Ex.6 dá 
licença? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Petrônlo Portella. - O Brasil se 
distingue exatamente por isto: porque, 
não obstante essa autorização a que 
V. Ex. a se refere, o Brasil vive sob a 
ordem constitucional, valendo dizer, o 
Governo da República, em nenhuma 
oportunidade, se afasta do ético, asse
gurando a todos os brasileiros que 
queiram construir o desenvolvimento 
que o ajudem nessa tarefa grandiosa. 

O SR. FRANCO MONTORO - Esta 
expressão de V. Ex. a de que "nenhum 
ato se afasta do ético" é uma expressão 
demasiadamente ampla. Não se afas
tará do ético aquela autoridade que in
flige tortura a um detento? 

O Sr. Petrônlo Portella. - V. Ex.6 dá 
licença? V. Ex. a quer a minha resposta? 

O SR. FRANCO MONTORO - Houve 
denúncias a esse respeito. Compreen
demos as dificuldades que há, mas não 
se pode pretender afirmar que seja ético 
o comportamento de todas as autori
dades do Governo. 

O Sr. Petrônio Portella. - V. Ex. a me 
permite? 

O SR .. FRANCO MONTORO - Ouço, 
com .prazer, o aparte de V. Ex.a 

O Sr. Petrônlo Portella. - V. Ex. a não 
atribui isso a ato de Governo, mas a 
ato de autoridades policiais. E isso se 
verifica em qualquer parte do mundo 
civillzadol Devo dizer a V. Ex.'\ que a! 
não é só antiético ou a ético; é também 
!legítimo e injuridico o comportamento 
da autoridade policial que assim age. 
Porque ai não estamos somente no ter
reno ético; estamos no terreno penal! 

O SR. FRANCO MONTORO - Mas se 
este comportamento não pode ser apu
rado por via judicial, porque exatamen
te este Ato Institucional afasta da. apre
ciação do Poder Judiciârio todos os atos 
praticados, em virtude dos Atas Institu
cionais ou Atos Complementares de ex
ceção, chegaremos à conclusão que é 
conhecida de todos e lamentada por to
dos. Mas não queiramos negar a evi
dência, não queiramos contestar uma 
realidade triste, contra a qual todos tra
balhamos, mas que não pode ser supri
mida sem a instauração da plenitude 
constitucional e do Estado de Direito. 

O Sr. José Sarney - V. Ex. a me per
mite . um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Pediria 
a V. Ex. as que me permitissem comple
tar, ao menos, a leitura: 

''Art. 5.0 - o ••••••••• o ••••••••••• o • 

§ 1.0 - O ato que decretar a suspen
são dos direitos políticos poderá fi
xar restrições ou proibições relativa
mente ao exercício de quaisquer ou
tros direitos públicos ou privados." 

Outro parágrafo: 
§ 2.0 - As medidas de segurança de 
q!le trata o item IV deste artigo se
rao publicadas pelo Ministro de 
Estado da Justiça, defesa a aprecia
ção de seu ato pelo Poder Judiciá
rio." 

O Sr. Heitor Dias - V. Ex. a me per
mite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO -
Outro artigo: 

''Art. 6.0 - ••• ·, • o ••••••••••••••• o •• 

§ 1.0 - o Presidente da República 
poderá, mediante decreto, demitir, 
remover, aposentar ou pôr em dis
ponibll1dade quaisquer titulares das 
garantias referidas neste artigo, as
sim como empregados de autarquias, 
empresas públicas ou sociedades de 
economia mista, e demitir, transfe
rir para a reserva ou reformar mi
l!tares ou membros das polícias mi
litares, assegurados, quando for o 
caso, os vencimentos e vantagens 
proporcionais ao tempo de serviço." 

E o. artigo final: 
"Al"t. 11 - Excluem-se de qualquer 
apreciação judicial todos os atos 
praticados de acordo com este Ato 
Institucional e seus Atas Comple
mentares, bem como os respectivos 
efeitos." 
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, o 
simples enunciado dessas normas revela 
que estamos fora de um regime em que 
as garantias fundamentais estejam as
seguradas. 

A primeira das garantias, afirmada 
na Constituição Brasileira, afirmada na 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, é que nenhum ato pode escapar 
à apreciação do Poder Judiciário. E esta 
é uma das garantias fundamentais da 
ordem jurldlca. É por Isso que Brasilla, 
que pretende ser um exemplo para o 
Mundo moderno e para o Mundo de 
amanhã, tem como monumento central 
a Praça dos Três Poderes, porque os 
Três Poderes representam a garantia 
liminar de uma ordem jurídica e cons
titucional. Mas, quando se dá ao deten
tor de um desses poderes aquela exten
são de poderes e faculdades - que 
acabo de ler - e que se excluem da 
apreciação do Poder Judiciário, a qual
quer violação desses direitos, se podemos 
reconhecer a boa vontade, reconhecer 
nos nossos companheiros homens que 
estão, como nós, trabalhando pela nor
malidade constitucional, não podemos, 
contudo, deixar de denunciar a situação 
atual como aquela que deve ser corri
gida. E este é o propósito anunciado 
pelo Presidente da República. 

O Sr. Petrônio Portella- V. Ex.a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO - E afir
mado pelo Presidente do Congresso Na
cional. 

O Sr. Petrônlo Portella - V. Ex. a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO - E se há 
uma obra prioritária nesse sentido é 
porque esse mínimo não está sendo sa
tisfeito. 

O Sr. Petrônlo Portella - V. Ex. a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO - Não 
discutamos palavras, não discutamos 
atitudes pessoais, o Importante é reafir
mar os grandes princípios que nos de
vem unir, realmente, a todos, mas para 
reconhecer que estamos numa situação 
ajurídica e contrária aos preceitos con_s
tltucionais. E que, para a superaçao 
dessa diflculdade, Impõe-se a luta de to
dos, para que o Brasll seja, realmente, 
uma Nação que atinja não o máximo, 
porém, aquele mínimo da ordem jurídica 
que é o Estado de Direito. 

O Sr. José Sa.rney- V. Ex.a me per
mite? 

O Sr. Petrônlo Portella- V. Ex.a me 
permite? 

O SR. FRANCO MONTORO - OUço 
o aparte de V. Ex.a. 

O Sr. Petrônio Portella - Feliz a na
ção que tem um Líder de Oposição a 
falar da tribuna simplesmente repetindo 
textos de uma lei de exceção, mas sem 
apresentar fatos demonstrativos de que 
exista violência e lnfração da ordem ju
rídica e constitucional. Nós queremos 
não palavras, queremos fatos, e estes 
v. Ex.a não os trouxe. 

O SR, FRANCO MONTORO - Se 
V. Ex.a deseja, eu trouxe o fato e o 
cobro agora de V. Ex. a. 

O Sr. Petrônio Portella- Exato. 
O SR. FRANCO MONTORO - Eu 

trouxe, há dez dias, uma declaração 
assinada por um General do Exército 
Brasileiro que denunciava torturas so
fridas por seu filho. Pedimos esclareci
mentos sobre o fato e que se apurasse a 
responsabilidade daqueles que Infrin
giam um princípio fundamental da or
dem jurídica. Até este momento nem 
mesmo Informação tivemos. 

O Sr. Petrônlo Portella - Permita-me 
V. Ex.a. (Assentimento do orador.) La
mentavelmente, V. Ex. a, talvez por um 
lapso, não me assinou um prazo para 
trazer esses esclarecimentos. Entretan
to, esforçar-me-e! para trazê-los rapi
damente. E devo dizer a V. Ex.a que isso 
r.ão seria ato de governo. V. Ex.a, com 
a responsabllldade de Líder, não confun
da alguma,.coisa que possa acontecer nos 
porões da polícia com atos de governos. 
É uma mistura que não assenta bem à 
inteligência de V. Ex.a., cqmo Líder da 
Oposição. 

O Sr. Heitor Dias- Multo bem! 
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a., 

habilmente, pretende estabelecer ... 
O SR. PRESIDENTE - Nobre Senador 

Franco Montoro, o tempo de V. Ex. a está 
esgotado. 

O SR. FRANCO MONTORO - Con
cluo, Sr. Presidente. 

O Sr. José Sa.rney- V. Ex.a me per
mite? 

O SR. FRANCO MONTORO - A ln
formação que temos, do Sr. Presidente, 
é de que o tempo está encerrado e, ln-
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felizmente devo prescindir da magnifica 
colaboração dos colegas, com os apartes 
que me são solicitados. 

O SR. PRESIDENTE - O tempo de 
V. Ex. a e também o da Sessão estão 
esgotados. 

O SR. FRANCO MONTORO - Con
cluindo, Sr. Presidente, quero apenas 
dizer que não existe essa separação. Se 
a violação de direito eXiste, e de direitos 
humanos, que constitue um dos capitu
las fundamentais de qualquer Constitui
ção. Se esse fato é denunciado no Con
gresso Nacional, se esse fato é da maior 
gravidade por todos reconhecida, é evi
dente que, se hã dificuldades na expli
cação, existem problemas da maior se
riedade, mas que não são apenas atos 
de significação inferior, são atos da 
maior gravidade, que eXigem que todos 
nos unamos para corrigir. 

l!: este, Sr. Presidente, o propósito do 
MDB: trabalhar para que o Brasil atin
ja essa normalidade. Mas, para que pos
samos atingi-la, é preciso reconhecer 
que não estamos nessa ordem, nesse mi
rumo que constitui o Estado de Direito. 

Este, o nosso propósito; esta, a pri
meira das prioridades da nossa luta: fa
zer com que o Brasil, com a colaboração 

da Oposição e .Governo, atinja o mais 
brevemente passivei a plenitude da or
dem Jurídica e a normalidade constitu
cional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Pres~den
te. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinw) 
- Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, lembrando aos Srs. 
Senadores que o Congresso Nacional está 
convocado para uma Sessão a realizar-se 
hoje, às 19 horas, no Plenário da Câma
ra dos Deputados, destinada à apreciação 
de propostas de Emenda à Constituição 
n.os 1 e 2, de 1975. 

Tendo sido publicado e distribuído em 
avulsos o Parecer n.o 18, de 1975, da 
Comissão de Constituição e Justiça sobre 
representação da Mesa. do Senado nos 
tennos do art. 36, §§ 1.0 e 5.0 , do Regi
mento Interno, a respeito de ofensa ao 
decoro paralamentar, a Presidência con
voca Sessão Extraordinária do Senado 
Federal, a realizar-se amanhã, às 10 ho
ras e 30 minutos, destinada a apreciação 
da matéria. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas 
e 50 minutos.) 
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26.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 10 de abril de 1975 

(Extraordinária) 

PRESID!NCIA DO SR. MAGALIIAES PINTO 

As 10 horas e 3(} minutos, acham
se presentes os Srs. Senadores: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Gu!omard- Evandro Carreira 
- José Esteves - José L!ndoso -
Cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho - Renato Franco - Alexandre 
Costa - Henrique de La Rocque -
José Sarney - Fausto Castelo-Bran
co - Helvid!o Nunes - Petrôn!o 
Portella - Mauro Benev!des - Vir
gílio Távora - Wilson Gonçalves -
Agenor Maria - D!narte Mariz -
Jessé Freire - Domíc!o Gond!m -
Milton Cabral - Ruy Carneiro -
Marcos Freire - Paulo Guerra -
Wilson Campos - Amon de Mello -
Luiz Cavalcante - Teotõn!o Vilela 
- Gilvan Rocha - Lourival Baptis
ta - Heitor Dias - Luiz Viana -
Ru.v Santos - Dirceu Cardoso -
Amaral Peixoto - Roberto Satur
n!no- Vasconcelos Torres- Benja
mim Farah - Nelson Carneiro -
Gustavo Capanema - Itamar Fran
co - Magalhães Pinto - Franco 
Montoro - Benedito Ferreira -
Lázaro Barboza - Osires Teixeira -
Italívio Coelho - Mendes Canale -
Saldanha Derz! - Acc!oly Filho -
Leite Chaves- Mattos Leão- Eve
lás!o Vieira - Leno!r Vargas -
Ota!r Becker - Paulo Brossard -
Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compare
cimento de Srs. 59 Senadores. Havendo 
número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

A presente Sessão destina-se à apre
ciação do Parecer n.o 18, de 1975, da 
Comissão de COnstituição e Justiça, sobre 
a "representação da Mesa do Senado Fe
deral nos termos do art. 36, §§ 1.0 e 5.0 , 

do Regimento Interno, a respeito de 
ofensa ao decoro parlamentar." 

Antes do exame da matéria, a Presidên
cia comunica ao Plenário que recebeu, 
c!o Sr. Senador WILson Campos, Requeri
mento que vai ser lido pelo Sr. 1.o~se
cretár!o. 

! lido o seguinte 
REQUERIMENTO 

Excelentíssimo Senhor Presidente do 
Senado Federal 

Wilson Campos, Senador pelo Estado 
de Pernambuco, por seu procurador (Re
gimento Interno, art. 38) nos autos do 
processo que se pretende instaurar para 
a perda do seu mandato, ora em a sua 
rase preliminar, expõe e requer a. vossa 
Excelência o seguinte: 

a) o art. 22(} do Regimento Interno 
dispõe expressamente: 

"Tra.nsformar-se-â em Sessão Se
creta: 
I - obrigatoriamente, quando o Se
nado tiver de se manifestar sobre: 
• • •• o •• o •••••••• o •••••••••••••• o ••• 

c) perda de mandato de Senador, 
nos cas,os de que trata o art. 35, II, 
da Constituição; · 
•••• o •• o •••••••••••••• o ••••••••••••• 

O O 0 O 0 O O O O O t O O O O O t O 0 O O O O O 0 0 O O O O 0 O 0 0 O O 

b) o art. 154, § 4.0 , do Regimento In
terno, fazendo remissão expressa ao art. 
220 (Seção II' - Dos Pareceres), pres
creve categoricamente: 

"Quando se tratar de Parecer sobre 
matéria que deva ser apreciada em 
Sessão Secreta (a.rt. 220}, proceder
se-à de acordo com o disposto no § 
1.0 do art. 134." 

E o § 1,0 do art. 134 do Regimento 
Interno não deixa qualquer margem de 
dúvida ao fixar peremptoriamente: 

"Nas Reuniões Secretas, quando hou
ver Parecer a proferir, lldo o relató-
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rio, que não será conclusivo, a Co
missão deliberará em escrutínio 
secreto, completando-se o Parecer 
com o resultado da votação, não sen
do consignadas restituições, declara
ções de voto nem votos em separado." 

A votação, por igual, ·será secretà, ·em 
conformidade com a regra prevista no 
art. 325, a, n.0 2, do Regimento Interno. 

Em conseqüência, a discussão sobre a 
proposição oriunda da Comissão de 
Constituição e Justiça (art. 251) deverá 
ser adiada, até que se dê o "preenchi
mento d& formalidade essencial" apon
tada (art. 310, letras b e d), renovando
se a discussão e votação naquele órgão, 
em Sessão e escrutínio secretos (arts. 154, 
§ 4.o; art. 134, § 1.0 ; art. 220, I, letra 
c), art. 36, § 1.0 , ln fine). 

E, em ocorrendo omissão na apreciação 
de documentos indispensáveis à sua de
fesa, como argüiu pe!'ante a douta Co
missão de Constituição e Justiça e prova 
com o documento anexo, eis que as pas
tas indicadas naquele Requerimento ain
da se encontravam na Comissão Especial 
de Investigação Preliminar, tanto que só 
foram recebidas pela Secretaria da Co
missão de Constituição e .Justiça DEPOIS 
d& reunião daquele órgão permanente, 
requer a juntada das mesmas aos autos 
do procedimento, renovando a súplica 
anteriormente dirigida àquela Comissão 
<arts. 166 e 285, § 2.0 ). 

c) entre as atribuições de Vossa Ex
celência está a de impugnar as proposi
ções que ,pareçam contrárias à Constitui
ção ou ao Regimento, assim como a de 
decidir as questões de ordem com recurso 
para o Plenário e da audiência da Co
missão de Constituição e Justiça (art. 
53, n.os 11 e 13; arts. 444, 446 e 449), 
ficando sobrestada a decisão (art. 449, § 
2.0). 

Assim, espera que a matéria prejudi
cial ora suscitada, em termos de direito 
de defesa, mereça o beneplácito dessa 
digna Presidência, devolvendo-se o pro
cedimento à douta Comissão de Consti
tuição e Justiça, após a juntada das pas
tas a que se reportou, como de direito. 

d)Assinala, afinal, que o recebimento 
da provocação a que alude a Constituição 
(art. 36, § 2.0 ) ou da representação a 
que se refere o Regimento (art. 36, §§ 
1,0 e s.o) correspondem ao recebimento 
da denúncia pelo magistrado, sendo ga
rantida ao acusado, mesmo na fase pre
liminar, amplo direito de defesa (Cons-

tituição, art. 153, §§ 15 e 16; art. 36, § 
5.0 ), tanto que o art. 38 dispõe: 

"O acusado poderá assistir, pessoal
mente ou por procurador, a todos os 
atos e diligências, e requerer o que 
julgar conveniente aos Interesses da 
defesa (V. art. 130) ." 

O preceito, in genere, se refere ao ca
pitulo VIII - Das Vagas, referindo-se, 
dessarte, a todas as fases do procedimen
to, Inclusive à etapa do recebimento ou 
não da representação, tanto que se re
porta a todos os atos e diligências, indis
criminadamente, mas, ao revés, de ma
neira geral e amplo, sem qualquer res
trição. 

Termos em que, 
Pede deferimento. 

Brasília, 7 de abril de 1975. - Jefferson 
de Aguiar. 

RELAÇAO DOS DOCUMENTOS APRE
SENTADOS PELO INDUSTRIAL CAR
LOS ALBERTO DE MENEZES SA A 
COMISSAO ESPECIAL DO SENADO 
DA REPúBLICA, EM 28 DE JANEIRO 
DE 1975. 

1. Instrumento particular de pro
curação aos advogados Sergio Murilo 
Santa Cruz Silva, Oswaldo Cavalcanti 
da Costa Lima Filho e João Bosco Tenó
rio Gaivão. 
2. Fotocópia de folha corrida sem re
gistro de antecedentes criminais de Car
los Alberto de Menezes Sá. 
3 Declaração subscrita por José Ro
berto Batista, continuo do Cotonlfício 
Moreno. 
4. Declaração subscrita pelo Sr. Walter 
Moura Rodrigues Andrade, vigilante do 
cotonificio Moreno. 
5. Cópia da resposta de Carlos Alberto 
de Menezes Sá à interpelação judicial 
promovida pelo Delegado do Trabalho, 
sr. Romildo Alves Leite. 
6. Fotocópia de um bilhete do Senador 
Wilson Campos ao Prefeito de Moreno. 
7. Ofício n.o 98/71 dirigido ao indus
trial Carlos Alberto de Menezes Sá pelo 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indús
trias de Fiação e Tecelagem. 
8. Fotocópia do Ofício do Banco do Es
tado de Pernambuco, datado de 4-6-74, 
firmado pelo Sr. Romero do Rego Bar
ros, comunicando a aprovação do pleito 
do Cotonifíclo Moreno, relativo à con
cessão de fiança em operação financei-
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ra no valor de Cr$ 20.000,000,00 (vinte 
milhões de cruzeiros). 
9. Fotocópia de um contrato de com
pra e venda de ações, celebrado entre o 
idustrial Carlos Alberto de Menezes Sá 
e Antônio Ollnto Victor de Araújo. 
10. Fotocópia de carta firmada pelo sr. 
Carlos Alberto ao Sr. Carlos Alberto Sil
va, Inspetor-Chefe do Banco Central do 
Brasil, datada de 9-10-74. 
11. Fotocópia de correspondência di
rigida pelo Sr. Carlos Alberto de Mene
zes Sá ao Ex.mo Sr. General Comandante 
do IV Exército, datada de 9-10-74. 
12. Fotocópia de um contrato de opção 
de compra. 
13. Páginas da revista Manchete, con
tendo a reportagem sob o título "Water
gate nordestino", de autoria dos Jorna
llstas Luis Ricardo Leitão e Ricardo No
blat. 
14. Fotocópia do Jornal do Commercio 
do Recife, datado de 12-8-71, contendo 
uma carta do Promotor Paulo Amazo
nas, a prop~to de um processo criminal 
contra o Sr. Romero do Rego Barros, 
co-autor de crime de corrupção ativa. 
15. Cópia do laudo de avallação do Co
tonifício Moreno, firm·ado pelo Enge
nheiro Fernando Monteiro Matos. 
16. Declarações do industrial Carlos Al
berto, apontando equívocos e erros no 
depoimento prestado à Comissão Espe
cial pelo Sr. Romero do Rego Barros. 
17. Um exemplar da revista Veja, de 
2.1-1-75, contendo uma reportagem de ca
pa sob o título "Devassa em Pernam
buco". 

REemo 
Recebi, nesta data, por ordem do Se

nhor Presidente da Comissão de Justiça, 
o restante dos documentos que ficaram 
em meu poder e entregues pelo Senhor 
Senador Eurico Rezende, perfazendo um 
total de 173 folhas, mais 1 revista e mais 
1 fotografia, cuja discriminação segue 
abaixo: 

1) 1 Pasta com documentos enviados 
pelo Sr. Carlos Alberto Menezes de Sá 
com 101 folhas e mais 1 (uma) revista 
Veja n.o 334, de 29-1-75; 

2) 1 Pasta de documentos entregues 
pelo Sr. Osias Mendonça com 21 folhas 
e mais 1 (uma) fotografia; e 

3) 1 Pasta contendo documentos en
tregues pelo Sr. Romero do Rego Barros 
com 51 folhas. Brasília, 2 de abril de 

1975. - Maria Helena Bueno Brandão, 
15:30 horas. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O Requerimento lldo foi encaminhado 
pela Presidência à Comissão de Cons
tituição e Justiça, que sobre ele se pro
nunciou em reunião ontem reallzada, 
através de Parecer que será lldo pelo 
Sr. 1.0 -Secretário. 

lt lldo o seguinte: 
Comissão de Constituição e Justiça, em 

9 de abril de 1975. 
A Sua Excelência o Sr. Senador José de 

Magalhães Pinto, 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de devolver a Vossa Ex

celência o Requerimento do Sr. Senador 
Wilson Campos, sobre o qual esta Comis
são emitiu o Parecer que agora acom
panha o expediente. 

A respeito dos documentos, que alegou 
na petição não terem sido presentes ao 
exame do Sr. Relator, a matéria ficou es
clarecida na própria reunião em que se 
debateu o Parecer, quando ficou certo, 
pela informação do Sr. Senador José Lin
doso, que este teve acesso a toda a do
cumentação do caso e por ele foi exa
minada. 

Renovo a Vossa Excelência os protes
tos de meu alto apreço. 
Atenciosas saudações. - Accioly Filho, 
Presidente. 

PARECER DA COMISSAO DE 
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 

O processo legislativo é feito, em re:.. 
gra, mediante procedl,mentos com ates 
reallzados em públlco e, excepcionalmen
te, em Sessões ou Reuniões em escrutí
nios secretos. 

A regra, portanto, são a Sessão Públi
ca e o voto ostensivo; a exceção, o es
crutínio e a Sessão secretos. 

Por isso, o Regimento Interno dispõe, 
expressamente, quais os casos em que 
deve ser adotada a forma sigilosa de pro
cedimento. A interpretação, pois, desses 
casos há de ser restritiva, como é da 
ín.dole das normas excepcionais. Não se 
interpretarão, assim, extensivamente, os 
dispositivos regimentais que versem so
bre Sessões e votações secretas. 

No tocante à perda de mandato, o Re
gimento Interno determina que seja se-
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creta a votação que sobre ela deliberar 
(art. 325, a, 2) e secreta a Sessão que a 
respeito dela se manifestar Cart. 220, 
I, c). 

No entanto, o procedimento de perda 
de mandato é disciplinado' em todos os 
seus atas pelo próprio Regimento Inter
no (arts~ 36 a 39). 

Por esse procedimento regimental, à 
Comissão de Constituição e Justiça ca
be opinar sobre a representação para 
perda de mandato, concluindo pela sua 
aceitação para. melhor exame ou pelo seu 
arquivamento Cart. 36, § s.o, a.). A co
missão não cabe, portanto, examinar o 
mérito; fica na análise da tese da des
crição, na representação, de um fato que, 
se verdadeiro e atribuível ao Senador, 
constituiria ou não infração ao decoro 
parlamentar. 

Não lhe cabe um prejulgamento, um 
exame antecipado do mérito, não se ma
nifesta ou delibera sobre a perda de 
mandato. 

Esse Parecer é lido no Expediente e 
publlcado no Diário do Congresso Na
cional e em avulsos Cart. 36, § 6.0 ), isto 
é deve ser divulgado, dado a conheci
mento de todos. 

A reunião em que se discute e vota o 
Parecer a respeito dessa matéria não es
tá arrolada entre aquelas que devem ser 
secretas segundo o disposto no art. 134, 
do Regimento Interno, que colheu todos 
os casos previstos no art. 220, na mesma 
ordem ali postos, mas excetuou, entre 
outros, o relativo à perda de mandato. 

Mas, não sendo secreta a reunião da 
Comissão 1ie Constituição e Justiça, se
lo-á a Sessão do Senado que apreciar o 
parecer? 

Ainda segundo as regras especificas 
do procedimento de perda de mandato, o 
Regimento não recomenda seja. secreta 
a votação, nem secreta a Sessão. Pelo 
art. 37, dispõe-se, tão-só, que a represen
tação será. admitida pelo voto do Plená
rio. Não se diz que esse voto deva ser 
secreto, embora logo no art. 39, ao dis
ciplinar a votação do Projeto de Reso
lução, oferecido pela Comissão Especial 
no sentido de perda de mandato ou de. 
arquivamento defintivo do processo, de
termine que a votação se faça em escru
tínio secreto. 

Assim, o Regimento é expresso em que 
seja secreta a votação do Projeto de Re
solução sobre a perda de mandato, mas 

não faz igual recomendação a respeito 
de deliberação sobre o Parecer da Co
missão de Constituição e Justiça. 

lll que se distinguem perfeitamente 
duas fases no procedimento de perda de 
mandato: uma, que vai da representa
ção até o seu recebimento pelo Senado 
Federal, e outra, que começa da cons
tituição de Comissão Especial para apu
ração dos fatos e vai até a votação do 
Projeto de Resolução. 

Na primeira fase, o Senado Federal 
ainda não é chamado a deliberar ou se 
manifestar sobre a perda do mandato 
de Senador, mas decidir sobre se é caso 
de instaurar o processo para apuração 
de fatos que podem dar causa a essa 
perda. 

Aquilo que está perturbando, no caso, 
o entendimento dessa tese, que parece 
tão clara, é a circunstância de ter sido 
constituída previamente uma Comissão 
a.d hoc, para apurar os fatos. Não fora 
isso, estaríamos à frente de uma simples 
representação documentada da Mesa. 

No entanto, os trabalhos dessa Comis
são devem ser tidos como a documen
tação que Instruiu a representação e na
da mais do que isso. 

Recebida a representação e constituí
da a Comissão Especial, começará, en
tão, a fase do contraditório. Aí, sim, se 
está. iniciando a instrução da. matéria, 
como .está. escrito no art. 37 do Regimen
to e disciplinam os §§ 1.0 a 3.0 desse mes
mo artigo e mais o art. 38. 

Essa Comissão Especial é que terá reu
niões e deliberações secretas, porque as
sim dispõe o Regimento Carts. 39, .154, § 
4.0 e 220). 

o mesmo não ocorre com a Comissão 
de Constituição e Justiça, nem com a 
Sessão do Senado Federal em que o Pa
recer dela é discutido e votado. Essa dis
cussão corresponde àquela da prelim! · 
nar da constitucionalidade e jurld!cida
de Cart. 298), hipótese em que o Regi
mento Interno recomenda que a vota
ção não seja secreta (art. 325, Parágrafo 
único). 

Somente se a matéria fosse daquelas 
em que são obrigatórias a Sessão e a 
votação secretas é que o Parecer da Co
missão de Constituicão e Justiça deveria 
ser discutido e votado em reunião e es
crutínio secretos. 

Nada impede, porém, que o Plenário, 
a Requerimento do Senad·or, determine 
a realização de Sessão Secreta e de es-

,. 
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crutinio secreto para a matéria (arts. 
213 e 325, c) • 

Sala das Comissões, em 9 de abril 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente e 
Relator - losé Lindoso- Nelson Car
neiro - Leite Chaves - Heitor Dias -
Dirceu Cardoso - Henrique de La Roc
que - Helvídio Nunes - Italívio Coelho 
- losé Sarney -Paulo Brossard - Gus
tavo Capanema. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A fim de que não haja qualquer dú
vida na orientação regimental traçada 
para tramitação da matéria, esta . Pre
sidência Irá submeter ao Plenário, pre
liminarmente, o Parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça que acaba de ser 
lido e do qual já receberam cópias os 
Srs. Senadores. 

Em votação o Parecer. 
Os Srs. Senadores que estiverem de 

acordo queiram conservar-se sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado o Parecer. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, em turno único, do Pa

recer n.0 18, de 1975, da Comissão de 
Constituição e Justiça, sobre repre
sentação da Mesa do Senado Fe
deral nos termos do art. 36, § § 1.0 e 
5.0 , do Regimento Interno, a respei
to de ofensa ao decoro parlamentar. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso. 

O SR. DmCEU CARDOSO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, na oportunidade 
em que o Senado Federa~ pela primeira 
vez, vai discutir e votar uma represen
tação feita com fulcro apoio no art. 36, 
§§ 1,0 e 5,o do Regimento Interno, a res
peito de ofensa ao decoro parlamentar, 
como Membro da Comissão de Consti
tuição e Justiça que deu o seu voto em 
separado, por ocasião da manifestação 
daquela Comissão, quero, antes que se 
prossiga no andamento do ponto em cau
sa, dar as razões por que assim votei. 

ll: que, Sr. Presidente, os jornais, o rá
dio e a televisão, naquele dia, Indigita
ram a nossa atitude como único voto 
contrário à cassação do mandato, quan
do a Comissão de Constituição e Justiça 
não teve oportunidade de apreciar cas
sação de mandato algum! 

O que a Comissão de Constituição e 
.:rustlça apreciou, tão-somente, foi uma 
representação da Mesa com fulcro no 
art. 36, § § 1.o e 5.0 , de nossa lei Intern~. 

Nunca um processo de cassação de man
dato. 

E Sr. Presidente, como houve distor
ções na noticia em que se apontou mi
nha atitude como voto contrário à cas
sação, quero, antes de qualquer pronun
ciamento e decisão da Casa, mostrar a 
minha atitude Isenta e coerente. Por
que houve um julgamento na história 
da Humanidade multo mais longo, mul
to mais histórico, multo mais profundo 
e multo mais significativo, em que· o juiz 
depois lavou as mãos. Mas a História 
não registra mãos mais sujas do que 
aquelas mãos lavadas! 

Sr. Presidente. Homem de 'consciência 
- que o Senado Federal não me conhece 
-, homem que não teme confrontaçd.o 
com os outros dignos penhascos Inaces
síveis de valor moral, homens de toga 
lnconsútll, homens de quaisquer origens, 
que aqui desaguaram neste estuário, 
homem que não nasceu em berço de 
renda, homem sofrido e penado, quero 
dizer que não me pejo de confrontar com 
qualquer um deles, que não· me levam a 
palma, nos meus deveres para com a mi
nha consciência e a minha cidadania. 

Na oportunidade, em! ti um voto em se
parado que pela mecânica da Casa, foi 
considerado um voto contrário. Mas não 
entrei, de modo algum, na apreciação do 
mérito da representação. 

O que estudei, Sr. Presidente - e vou 
pedir a complacência da Mesa e dos meus 
Colegas -, foi o encaminhamento do 
processo, em face do nosso Regimento 
Interno. P 

Tive oportunidade de ressaltar, nos 
desvãos que não foram preenchidos nes
se encaminhamento, alguns pontos ne
gativos da comissão então criada. 

Assim, Sr. Presidente, concessa venla 
de V. Ex. a e da condescendência dos meus 
Colegas, para que não se pense como se 
tem pensado --:- e muitos cole![as me têm 
perguntado a respeito, a razao do meu 
voto contra -, lere! o meu voto em sepa
rado e as conclusões a que me permiti 
depois do estudo que fiz sobre o assunto: 
"VOTO EM SEPARADO DO SENHOR 

SENADOR DIRCEU CARDOSO 
Ao Parecer do Senador losé Lin

doso, à Representação da Mesa do 
Senado, nos termos do art. 36, §§ 1.o 
e 5.o, do Regimento Interno, a res
peito de ofensa ao decoro parlamen
tar . 

O Brasil era um Imenso estenda! de 
selvas virgens que os pés do homem 
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branco mal haviam tocado, e na história 
constitucional da Inglaterra, em 1571, jâ 
se acionava uma comissão de inquérito 
que se tornou a primeira investigação 
parlamentar. ·· · 

Jâ se falava em comissão de investi
gação, antes do alvorecer do século XVI, 
na Inglaterra, e o Brasil ainda não des
pontara como estrela fugidia nos céus 
ignorados do Novo Mundo. 

E, por curiosa coincidência, em ambos 
os casos, para investigar problemas elei
torais. 

Somente na nossa Constituição de 
1934, no seu art. 36, abrolharam, no 
nosso sistema parlamentar, as Comissões 
de Inquérito como meio de esclarecimen
to do trabalho parlamentar. 

2. A Comissão de Constituição e Justi
ça tem, sob seu escantilhão, um caso de 
envolvimento da pessoa de um ilustre 
Senador, num caso de corrupção eleito
ral assinalada em Pernambuco e conhe
cido jâ, nos jornais e nas revistas polí
ticas, como o "Caso Moreno". 

3. Sentindo-se atingido por uma cam
panha jornalística que contra ele se 
levantara naquele Estado, o Senador 
Wilson Campos, em telegrama ao Presi
dente do Senado, pedia à Mesa do Se
nado providências cabíveis para apura
ção dos fatos e conseqüente preservação 
do decoro desta Casa. 

Como se encontrava em recesso o Se
nado, o Senador Paulo Torres, então 
Presidente, em despacho exarado no 
próprio telegrama, designou uma Comis
são de três Senadores para promover 
averiguações preliminares, de modo que 
"tão logo reabertos os trabalhos, fosse a 
matéria regimentalmente, solucionada". 

4. E a Comissão, assim constituída, a 
fórceps, por ato de autoridade do Pre
sidente, deslocou-se para Recife, onde, 
na Assembléia Legislativa, deu curso ao 
seu trabalho de Investigação parlamen
tar com "mão diurna e mão noturna", 
como nos fala Rul. 

Volta a Comissão de Averiguações com 
seu material ali colhido e faz entrega do 
mesmo à Mesa do Senado que, acolhen
do parecer judicioso do ilustre Senador 
Wilson Gonçalves, encaminha a aprecia
ção do caso ao conhecimento do Sena-

do, e a matéria é submetida à Comissão 
de Constl tuição e Justiça e passa a ser 
apreciada. 

5. Designado relator do caso, o ilustre 
Senador José Llndoso apresenta à con
sideração da Comissão seu circunstan
ciado parecer de folhas, em data de 
março p. p., acolhendo tudo que a Co
missão anteriormente praticara, sem um 
parecer conclusivo sobre a matéria, e 
sem examinar alguns desvãos regimen
tais do caso. 

Concessa venia de seu ilustre autor, 
divergimos, pelos seus fundamentos re
gimentais, como se passa a demonstrar: 
6. Não vemos condições de sustentação 
no douto Parecer. 

o Regimento Interno do Senado -
equador jurídico da Casa que regula seu 
mecanismo de funcionamento e estabe
lece as normas jurídicas a que se deve 
respeito, não faz menção, em todos os 
seus 457 artigos, à Comissão de Averi
guações Preliminares. 

Assim sendo, a criação, pelo Presiden
te do Senado, de uma Comissão de Ave
riguações é atentatória ao Regimento e 
é um ato de violência. 

E tanto atenta contra o Regimento, 
quando deparamos, no seu art. 52 da Lei 
Interna da Casa, que estabelece a com
petência do Presidente do Senado Fe
deral, que, nos seus 41 itens, nenhum 
deles faz referência ou dâ autoridade ao 
Presidente para constituir ou criar qual
quer Comissão, muito menos Parlamen
tar de Inquérito, ou Comissões de Ave
riguações Preliminares. 

7. As Comissões Parlamentares de In
quérito, cuja criação é regulada no seu 
art. 170, repetindo o que se declara no 
art. 37 da Constituição Federal, só po
dem ser criadas, de duas maneiras: 

a) por Resolução de 1/3 dos meiii'bros 
do Senado, com fundamento no art. 37 
da Constituição; 

b) por Projeto de Resolução de inicia
tiva de qualquer Senador ou Comissão. 

8. No caso da letra a, sua criação é 
automât!ca, não dependendo da votação 
do Plenãrio do Senado Federal, nem da 
manifestação da maioria, por conse
qüência, nem, multo menos, da inicia
tiva ou manifestação do Presidente da 
Casa. 
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Trata-se do caso de prerrogativa da 
minoria cuja vontade deve ser acatada, 
sempre que achar qualquer assunto su
jeito a uma Investigação parlamentar, 
embora se cerque ele do dique de pro
teção da maioria governamental. 

Se tivesse a minoria que submeter a 
criação de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito ao voto do Plenário, seria 
submeter-se à poss!b!l!dade de sua ne
gação e só seriam criadas as comissões 
de Investigação com as quais concordas
se a maioria, no caso em tela a ARENA. 

Ai está, meridiana e solarmente, uma 
prerrogativa da minoria, uma verdadei
ra franquia democrática que recresce, 
única e dominadora, do próprio texto 
constitucional. 
9. Na Constituição e no Regimento, es
tadeia-se, soberana e incontestável, uma 
prerrogativa da minoria, como querem 
nossos constitucionalistas. 

Sua criação, pois, nunca pode surgir 
de um ato do Presidente da Casa. Isto 
seria uma violentação do Regimento e 
da Constituição, cujo art. 37 é peremp
tório, categórico, solar. 
10. Embora não tendo o direito !l!mi
tado de investigar, por lhe regularem a 
Constituição e o Regimento Interno, seu 
campo de investigação é regulado, no 
entanto, pelo objetivo estabelecido no 
ato de sua criação. 

11. A Comissão Parlamentar de Inqué
rito é o próprio Senado Federal, impos
sib!l!tado, como um todo, de investigar 
determinado caso, por não ter condições 
de assim atuar, que se restringe ou se 
comprime, em sete membros seus, para 
inquirir e investigar os fatos que são ne
cessários à sua função legislativa. 

12. Cinge-se, pois, a Comissão Parla
mentar de Inquérito às normas de perti
nência e da relevância. do assunto Inves
tigado, não lhe cabendo o direito de es
travasar o terreiro de sua competência 
cu de sua Investigação. 
13. Perlustrando todo material colhido 
e tudo que constitui o já volumoso pro
cesso em tela, não encontramos menção, 
em parte alguma, de dispositivo regi
mental em que se arrimou a Comissão 
para fazer face às despesas com que teve 
que arcar para cumprir bem e fielmente 
a missão que lhe cometeu o Presidente 
da Casa. Condição sine qua non do fun
cionamento de uma Comissão são os re
cursos financeiros com que tem que 

contar para custear seu deslocamento e 
pagar suas despesas. 

E a Comissão de Averiguações teve 
despesas vultosas com o deslocamento 
de Brasília para Recife e para o Rlo, 
com os custos de pericia das fitas gra
vadas e traduzidas, a identificação dos 
interlocutores e demais ·documentos e 
apanhamento dos depoimentos, ao longo 
de seis grossos volumes, que constituem 
seu acervo de Infatigável tarefa parla-
mentar. · 

Ora, ai está um ponto em que o ato 
de um Presidente da Casa não pode 
atender, cumpridamente, pois que ver
bas secretas não são regime em uso no 
Congresso Nacional. 

Até esta altura, não sabe o Senado 
quem pagou as despesas de hospedagem 
de seus membros, suas viagens, e demais 
despesas decorrentes de sua Investiga
ção. 
14. Cabem, a bem da verdade, nossos 
aplausos à atuação dos membros dessa 
comissão anti-reg!mental, Infatigáveis e 
!r.dorm!dos, que através da orvalhada 
das madrugadas, ouviu, inquiriu, inves
tigou e chegou a conclusões válidas so
bre o assunto, cumprindo uma missão 
espinhosa de dar uma satisfação à Na
ção, enquanto o Senado permanecia em 
recesso. Nossos aplausos a seus incan
sáveis membros que representaram, 
condigna e nobremente, o Senado Fe
deral na hora difícil e constrangedora 
de seu funcionamento na apuração de 
responsabllidades de um fato em que se 
acha envolvido um de nossos Colegas. 

15. Tal fato, porém, que registra a fal
ta de recursos legais em que se arnma 
para cumprir sua missão, mostra, à sa
ciedade, a ilegitimidade da Comissão de 
Averiguações, sem respaldo do Regi
mento da Casa. 

Sua criação foi, pois, sem sombra de 
dúvidas, um ato de arbítrio do Presiden
te de então. 

16. Aceitar sua criação, ao arrepio do 
nosso Regimento, é fazer crescer e se 
agigantar a autoridade do Presidente, 
que passa a ter poder para investir, ln
conseqüentemente, contra qualquer man
dato desta Casa, contra cuja atuação ele 
poderá criar uma Comissão de Investi
gação, por ato seu, sem !llpolo do Plenà
rlo e sem as garantias, para sua criação, 
das limitações do art. 76, combinando 
com o art. 171 e seus parágrafos. 
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O Sr. Adalberto Sena. - Permite 
V. Ex.11 um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Com 
muito prazer. 

O Sr. Adalberto Sena - Eu, membro 
que fui dessa Comissão de Investigações, 
agradeço a V. Ex. a as. referências aos 
nossos trabalhos que vêm, allá.s, confir
mar o juizo de um grande órgão da .Im
prensa nacional e, de um modo geral, 
dos jornais de nosso País. Estou dando 
este aparte apenas para pedir a V. Ex. a 
que ret!f!que uma expressão do Inicio 
de seu discurso que me provocou, no 
momento, uma revolta, revolta que foi 
pouco a pouco esmaecendo à proporção 
em que V. Ex.11 foi explicando os fatos, 
com clareza e m!núc!as. V. Ex.11 disse 
que tinha muitos pontos negativos dessa 
Comissão. 

O SR. DmCEU CARDOSO - Do pa
recer. 

O Sr. Adalberto Sena. - "Muitos pon
tos negativos dessa Comissão" foi a ex
pressão, e eu gostaria que V. Ex.11 man
dasse a Taquigrafia retirá-la. Pelo de
senrolar do seu discurso verifique! que 
os pontos negativos não foram da Comis
são, mas da criação dessa Comissão, o 
que é muito diferente. Multo obrigado a 
V. Ex.11 

O SR. DmCEU CARDOSO - Agradeço 
o aparte de V. Ex.11 Mas nada tenho 
que ret!f!car porque não disse "pontos 
negativos da Comissão". Pelo contrário; 
critico a criação da Comissão, não o seu 
trabalho, que foi Infatigável, certo, pro
veitoso. 

17. E quando o Regimento Interno não 
protege mais a maioria, multo menos a 
minoria da Casa que ficará à mercê das 
conveniências das flutuações politicas e 
das sugestões enviadas de nossos Esta
dos, à consideração do Ilustrado Presi
dente do Senado Federal. 

18. É o próprio Parecer da Mesa, da 
lavra do Ilustrado e digno Senador Wil
son Gonçalves, que assim declara, in 
verbis: 

"Não pode o Parecer da Comissão 
(de Averiguação) ser aceito como 
documento hábil que atenda às exi
gências estabelecidas no § 2.o do 
art. 35 da Const!tl)!ção. 
O seu trabalho só pode ser conside
rado como subsidio para uma deci
são posterior." 

19. A corrupção eleitoral não se cir
cunscreveu a esse ou aquele Estado, por
que o Espirito Santo foi palco de cor
rupção desaça!mada por parte de pode
rosa firma de VItória, que manipula o 
monopólio do trigo e do açúcar no Es
tado e que usou indevidamente o nome 
do Banco de Desenvolvimento do Estado 
(BANDES) para arregimentar recursos 
em favor do Irmão de seu Presidente na 
campanha eleitoral passada. 

Também al! se deveria investigar a 
atuação nefasta dessa empresa que con
correu, com sua atitude, para marear o 
quadro de liberdade assegurada nas úl
timas eleições. 
20. Assim, para que esta Comissão se 
sirva do trabalho já desenvolvido pela 
Comissão de Investigação, que foi infa
tigável mas sem que !stD constitua qual
quer precedente aberto na Unha de deci
sões desta Comissão, vimos propor, com 
base nos dispositivos do nosso Regimen
to e nos procedimentos anteriores da Co
missão, as seguintes providências regi
mentais, à guisa de 

Recomendação 
a) criação de uma Comissão Parla

mentar de Inquérito, composta de sete 
(7) membros, de ambos os Partidos e de 
acordo com a atribuição proporcional, 
para, no prazo que julgar necessário, 
investigar todo o caso da corrupção elei
toral ocorrida em Pernambuco, há três 
meses atrás, com o envolvimento do Se
nador Wilson Campos, podendo praticar 
todos os atos Inerentes à sua competên
cia, podendo, Inclusive, perfilhar e adotar 
o trabalho já desenvolvido pela Comis
são de Averiguações criada por ato do 
Presidente do Senado e cujo relatório 
fará parte Integrante desse ato de cria
ção; 

b) ultimado o julgamento do caso de 
Pernambuco, que se desloque a Comissão 
para o Espirito Santo para apurar, al!, 
também, a mesma corrupção assinalada 
em Pernambuco, com participação de 
uma firma e envolvimento indevido de 
um banco oficial; 

c) abrir um crédito de Cr$ 50.000,00 
(c!nqüenta mil cruzeiros) para fazer face 
às despesas já realizadas e as que vierem 
a ser feitas, com funcionamento e deslo
camento da Comissão; 

d) que não constitua esta decisão, em 
hipótese nenhuma, precedente de con
val!dação de uma Comissão ant!-reg!-

'] 
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mental ou Comissão criada posterior
mente, com este sentido. 
21. 1!: o que nos dita nossa consciência, 
para não retardar apuração do caso em 
tela, adiado de uma semana pela inter
corrência do recesso branco da Semana 
Santa em que a Comissão de Justiça não 
se reuniu, e que se prossiga nos termos 
posteriores do processo, com a urgência 
que o caso requer e como estão a exigir 
o bom nome e o decoro do Senado." 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Maplhães Pinto) 
- Continua em discussão. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

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

O SR. LEITE CHAVES -Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, como Senador com 
assento nesta Casa e, sobretudo, na qua
lidade de membro da Comissão de Cons
tituição e Justiça acho-me no dever de 
traçar estas considerações. 

Ontem, quando examinâvamos o Re
querimento do ilustre Advogado do nosso 
digno Colega Senador Wilson Cam
pos, encaminhado por V. Ex. a à nos
sa consideração, concluímos, unanime
mente, pela segurança, seriedade e intei
reza regulamentar com que se houve 
aquela Comissão. 

Sr. Presidente, poderia ter havido a 
primeira comissão ou não, aquela Co
missão Inicial que, a Requerimento do 
próprio Senador, o Senado Federal deci
diu constituir para apurar os fatos Ini
ciais. Ainda que aquela Comissão não 
chegasse a existir e apenas viessem do
cumentos esparsos ao conhecimento da 
Comissão de Constituição e Justiça, ela 
teria tido condições legais e regimentais 
para dar o seu pronunciamento; ou no 
sentido de determinar o arquivamento da 
denúncia, ou no sentido de recomendar, 
de sugerir a essa Presidência, a esta 
augusta Casa, que examinasse aqueles 
lndiclos. · 

A primeira Comissão teve a finalidade 
apenas de apurar Indícios, de reunir ele
mentos para conhecimento do Plenârlo. 
Evidentemente o Regimento Interno não 
prevê aquela situação, mas estâvamos em 
recesso e a Mesa de então - quando a 
honra de um Senador estava sendo com
prometida, estava sendo acusada e a 

honra desta Casa estava sendo posta em 
dúvida - não podia ficar !nativa ante 
a ausência e o silêncio do Regimento 
Interno. O próprio juiz togado, o próprio 
tribunal não pode ficar !nativo ante a 
alegação de que não existe lei, de que 
a lei é lacunosa. O Senado, Sr. Presi
dente, tinha o dever de agir! A Presidên
cia de então agiu corretamente; o pró
prio Senador pedia,· o Pais estava intran
qüilo, a honra de um Ilustre membro 
desta Casa estava sendo posta em dúvi
da, e o Senado Federal não poderia pe
car por omissão. O Sr. Presidente cons
tituiu uma Comissão de elementos 
ilustres desta Casa, e digo Isto porque 
o que essa Comissão apurou como 
vimos ... 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite 
V. Ex.a um aparte? (Assentimento do 
orador.) nustre Senador, nós que somos 
membros da Minoria devemos ter em 
vista o seguinte: o Regimento Interno é 
o nosso códig<l de defesa. Foi feito pela 
Malcria, para resguardar a Maioria de 
acol'do com conveniência da Ma!Ória. 
Todo descumprimento do Regimento In
terno serâ contra Interesses da Minoria. 
Se V. Ex.a justifica todo o procedimento 
da Mesa e do Presidente do Senado Fe
deral, em qualquer ocasião, desde que 
o Congresso esteja em recesso e o Regi
mento Interno mantenha silêncio sobre 
o assunto, eu não, nobre Colega! Como 
membro da Minoria eu protesto. Deve
mos preservar, resguardar e obedecer o 
Regimento Interno! · 

O SR. LEITE CHAVES- nustre Se
nador, eu não gostaria de entrar em dis
cussão, mesmo porque me manda a cons
ciência que, como membro, eu preste 
apenas um depoimento, e tenho um re
querimento final a fazer. No que diz 
respeito ao exame da nossa conduta, não 
dlstingüimos entre partidos. A meu ver, 
de acordo com a minha consciência, não 
me parece que eXIstam, neste caso, par
tidos. Hã um Senador. Ele pertence a 
esta Casa. Não é um comportamento 
político que estâ sendo examinado; é 
um comportamento individual, é a acusa
ção que pesa sobre um ilustre membro 
desta Casa. Ele poderia ser da ARENA, 
poderia ser do MDB, poderia ser de qual
quer partido. Para nós é irrelevante que 
ele seja de um partido. Antes de tudo, 
ele é um membro desta Casa. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite 
V. Ex.n ainda um aparte? (Assentimento 
do Orador. ) Não se discute a pessoa do 
Senador. O que eu discuto é o ato de 
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criação de uma Comissão sobre a qual 
o Regimento silencia. 

O SR. LEITE CHAVES- Agradeço a 
V. Ex.11 Trata-se, JX)rém, de uma questão 
de honra. Tanto pertencendo ao MDB 
como à ARENA, qualquer Senador com 
assento nesta casa tem que ter .honra 
Estamos examinando· uma questão de 
honra, e até o presente momento o Se
nador Wilson campos, para a nossa co
missão, é um homem honrado. Apenas 
existem indícios que recomendam que 
um processo tenha desfecho regulamen
tar. Amanhã ou depois, quer seja con
denado, quer seja absolvido, que a sua 
consciência, se absolvido for, ou a sua 
posição, se condenado for, mereça 0 
respeito de todo um processamento que 
teve andamento regular. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex.a dá 
licença para um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Nobre Se· 
nador, eu gostaria de prosseguir. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Senador Leite 
Chaves, V. Ex.a está invadindo a seara 
do meu voto separado e eu atendo ao 
seu pregão. Tenho que respaldar a mi
nha atitude e o meu comportamento. Sr. 
Presidente, o meu pensamento - e deve 
ser o pensamento de todo o Senado - é 
resguardar o bem nome do Senador e da 
seguinte maneira: se nós agirmos com 
ato inválido, o próprio advogado da parte 
interessada depois poderá buscar, no Ju
diciário, a anulação do ato inválido do 
Senado. Este é o meu cuidado, para 
preservar o bom nome do Senado do 
qual sou um membro obscuro. 

O SR. LEITE CHAVES - Queria di
zer a V. Ex.11 que as nossas decisões 
internas são de instância última e de 
instância única. Nenhum tribunal tem 
competência para decidir acerca do que 
decidimos. 

Sr. Presidente, não é meu propósito 
discutir, ouvir membros da nossa co
missão e sinto-me no dever de tecer al
gumas considerações a respeito do assun
to. 

A Comissão de Constituição e Justiça 
perquiriu a existência apenas de indícios 
Nesta Sessão plenária de hoje vamos de~ 
cidir se esses indicias são idôneos ou não 
para que se constitua a Comissão de nove 
membros. 

Sr. Presidente, dai a apresentação de 
um Requerimento. Esta Sessão, pelo 
Regimento, poderia ser aberta ou secre
ta, como a votação poderia ser também 

aberta ou secreta. Mas, na comissão de 
Constituição· e Justiça, perquirimos a 
existência de indícios. Aqui, a idonei
dade desses indícios. Então, o exame 
dessa idoneidade indiciária poderia cons
tituir principio de julgamento. Na Co
missão de Constituição e Justiça, não 
se votou o Parecer final, a Comissão de 
Constituição e Justiça não julgaria. Po
de-se admitir, então, que o fato de se 
conhecer indlciariamente desses dados 
da idoneidade ou não desses dados qué 
nos recomendarão hoje ou não a man
dar à Comissão de nove membros cons
titua já ato de julgamento, ou princípio 
de julgamento. 

Sr. Presidente, sei que sobre a mesa 
há Requerimento no qual se pede que 
a votação seja. secreta. como, na con
formidade do art. 220, inciso c, isso pode 
ser CÇ)nsiderado um principio de julga
mento, para condenar ou para absolver, 
ou para determinar a expulsão ou a ma
nutenção do Senador, requeiro, de acor
do com o final do parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça que igualmen
te o Plenário seja ouvido sobre a conve
niência de que seja secreta também a 
presente sessão. 

O Sr. Amaral Peixoto -Permite V. Ex. a · 
um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Pois não. 
O Sr. Amaral Peixoto - Quero ape

nas falar sobre a atuação do Senador 
Paulo Torres que não está mais nesta 
Casa. O nosso ex-companheiro agiu na 
melhor das intenções, no sentido de re~
guardar o decoro desta Casa e também 
de atender a um Colega que se achava 
em situação aflitiva. Não foi outra a 
intenção de S. Ex.a. 

A principio, convocado para indicar 
um representante do meu Partido - eu 
era então Líder - para fazer parte da 
Comissão, tive dúvidas, as mesmas que 
assaltaram o espirita do Senador Dirceu 
Cardoso; mas depois verifiquei que ti
nhamos de dar imediatamente satisfa
ção à opinião pública, e o meio era 
aquele. S. Ex a consultou os seus conse
lheiros, que acharam que a Comissão po
deria· ser nomeada. Então, não tive dú
vidas em indicar um homem da respei
tabllldade do Senador Adalberto Sena 
para ser o representante do nosso Partido 
na Comissão. Faço esta declaração justa
mente por não estar aqui, ao nosso lado, 
o Senador Paulo Torres que, estou certo, 
iria defender-se da acusação que lhe é 
feita. 
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O Sr. Petrônio Portella - Permite v. 
Ex. a um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Pois não. 
O Sr. Petrônio Portella - Se existe 

algum dado a ser considerado ou pro
clamado errado, esse deve ser a mim 
atribuido. Estava, aqui, em recesso, 
procurei o então Presidente do Senado e 
d~le solicitei a constituição da Comissão. 
Nao havia, em verdade, dispositivo em 
que se arrimar o Presidente, mas S. Ex.a 
cedeu ante a seguinte argumentação: 
"No momento em que um companheiro 
é acoimado· de faltar ao decoro parla
mentar, não é possivel que o nosso Co
legiado fique impassível; líl indispensá
vel que o poder de policia que tem o 
Colegiado se faça sentir, razão pela qual 
solicito de V. Ex.a - dizia para o en
tão Presidente - a designação de uma 
Comissão, porque assim o Senado ficará 
à margem de qualquer critica. o que 
importa no caso é até construirmos a 
serviço de instituição, a serviço do bÓm 
nome do Senado Federal". Assim, já ago
ra complementando os esclarecimentos 
do então Lider do MDB nesta Casa, devo 
dizer, culpa nenhuma cabe ao então 
presidente. Se culpa houve, faço questão 
que seja a mim atribuida. 

O SR. LEITE CHAVES - Parece que 
não me fiz entender. Disse que a Mesa 
Diretora de então agiu corretamente, que 
dela não se podia exigir outro procedi-
mento. ~ 

O Sr. Petrônio Portella - Estou sim
plesmente complementando esclareci
mentos dados pelo ilustre Senador 
Amaral Peixoto. Na hora em que o no
me do ex-Presidente desta Casa foi 
aventado, evidentemente não me cabia 
ser omisso. E devia, como estou fazendo, 
um ligeiro relato dos acontecimentos, 
para, finalmente, dizer que a iniciativa 
foi minha, S. Ex a até constrangido esta
va, em razão da iminência da expiração 
do seu mandato. Não obstante, vencendo 
os escrúpulos naturais, S. Ex.a acedeu 
às minhas instâncias. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Permite 
V. Ex.a um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Tem V. Ex.a 
o aparte. 

O Sr. Vasconcelos Torres- Tenho que 
cumprir o dever moral de ressaltar tam
bém a conduta do Senador Paulo Torres, 
ex-Presidente do Senado Federal. Já a 
sorte das urnas não havia favorecido 
S. Ex.a, mas, homem cumpridor dos seus 

deveres, em pleno recesso parlamentar, 
o nobre Senador Paulo Torres aqui se 
encontrava. Faço este relato porque 
S. Ex.a me relatou os fatos. A sua relu
tância, a principio, foi grande, como 
acaba de demonstrar o !lustre Senador 
Petrônio Portella. Conduta também dig
na acaba de ser tomada pelo nobre Se
nador Amaral Peixoto, que o seu depoi
mento a respeito da at!vidade do Sena
dor Paulo Torres. Como coestaduano, 
como amigo do Senador Paulo Torres, 
também digo a V. Ex.a que não havia 
outra alternativa, e que a atitude de 
nosso ex-President~ foi irrepreensivel. 
Obrigado por ter-me concedido este 
aparte. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presi
dente, por uma questão de jwt!ça não 
poderia exigir da. Pl"esidência de então 
ou:wo compo11tamento a não ser aquele 
que adotou. E a esta altura nem o pró
prio orador e mu.lito poucos derutre os 
aqui presentes têm co!!lSciênci,a firmada 
ainda, se de:l'erão vo;tar a favor ou con
tra o ilustre Senador Wilson Campos. 
Nesta Comissão que se constituir, se 
assim aqui fo~ decidido, S. Ex.a terá 
opol1tun!dade de ampla defesa. E dese
jamos que S. Ex.a se defenda ampla
mente. 

Sr. Presidente, não está falando um 
Senador do MDB. Está falando um Se
nador do Brasil, um Senador desta Casa. 
Não existem Partidos, e a nossa Co
missão não funcionou em critério de 
Par.t!dos. Mesmo de parte do !lustre Se
nado·r Dlroeu Cavdoso não horuve preo
cupação partidária, e sim preocupação 
regimental rígida, que entendemos de 
fOIUnâ diversa. Não houve essa preocupa
ção partidária. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Permite-me 
V. Ex.a um apru:te? (Assentimento do 
orador.) Nobre Senllidor Leite Chaves, não 
são minhas as palawas "a gente vive 
para yer tudo e o contrário de tudo". 
P.e~a pr.lmeira vez na minha vida .parla
me.'litaa:, que já V'a! por vinte e poucos 
anos, na Assembléi•a Legislaltiva e na 
CâmaJra Federal, vejo e ~eg!stro, no fun
do do meu pe~to, uma observação! Noto 
a Mlno~~a defendendo uma medida ex
tra-regimental. Vejo: o que v!1.1a.m os re
volucwnários da g~açã.o ~edest!nacla de 
89 na França M traçar o panegírico à 
guilhottna. Não estou censmando o Sr. 
Plliulo Torres. Gen.sooo, no meu voto, o 
Pres~dente do SenllicLo que criou uma 
Comissão de que o Reg.Lmento não co-
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gtta, não t11ata, não o perfilha. Só isto. 
A a.tttude de S. Ex.a, l'esgua::dm·do o de
coro, como a <todos nós compete l'esguar
-dar, foi legiltlma, mas poderia ter outra 
soLução. Acolho o apal'te do ilustre Lider 
do GoV'erno na Casa, cham.ando .a sl, num 
. rutJo digno, a respons1abil1dade do mau 
Conselho - mau e:rutre •aspas. Assim, 
que1110 que •a Oasa registre: a Minoria 
defendeu uma medida extra-regimental, 
a M1noria proclamou uma medida ex
tra-regimental como digna de apoio. 
Quanto ·a mim. tenho livre •a. minha. cons
ciência: só o Regimento e nada co:ntl'a o 
Regimento. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presi
dente, gostada. que V. Ex. a me asseguras
se a palavra., porque não desejo ma.nrt;er 
diálogo . Toda. esta matéria. foi vencida. 
em Plenário da. Comi&são. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- PedirLa aos Srs. Senadores não mais 
a,pal'tea.ssem o orado~r, que deseja con
cluir a sua 01ração. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presi
dente, a partir deste instante com.eçare
mos •a. ser não mais Senllidores, e sim 
juízes, logo que oomeça.mnos a julgax a. 

. nature2'la, a idoneidade dos dados, não 
para detel'minarmos a cassação, a ex-
pulsão de ·um membro ilustre desta. Casa., 
mas a. constituição da. Comirssão que ha.
vexá de laVIl'aJr a. sua. serutença. ·absolUJtória 
ou condenrutória. no caso em exame. 

Desta. forma., Sr. Presidente, com base 
no art. 220, inciso c, requeiro a V. Ex.a 
submeta à apreciação da Casa, neste 
momento de ·exrtmema. impoxtâ.ncla prura 
sua vida. constitucional, a conv·eniência 
de que não-somente a votação como 
taanbém a Sessão sejam. secretas. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, até 
mesmo uma. Sessão paxa. examina.r a ido
neidade de um embaixador é seweta.. E 
erute11demos que a pl'esente também deve 
ser secreta. 

Esta, a razão do nosso Requerimento 
formulado à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- P·edirla a V. Ex.a mancLa.sse por es
cnto o seu Requerimento·. 

O SR. BENEDITO FERREmA - Sr. 
Presidente, peço a palavra.. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Peço a V. Ex.n aguarde um ln.stanlte, 
porque esto,u recebendo o Requell"imento 
do Mbl1e Senador Le1te ChaV'es. (Pausa.) 

Sobre a. mesa, Requerimento que, nos 
termos regimentais, deve ser aprecliado 
em Sessão secreta.. 

Solicito aos Srs. funcionários as provi
dências necessárias, a. fim de que seja. 
respeLt!lido o Regimento . 

(A sessão transforma-se em secreta 
à.s 12 horas e volta a ser pública às 12 
horas e 5 minutos.)· 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Benedito Fewewa.. 

O SR. BENEDITO FERREmA - Sr. 
PxesLdenJte, convencido da. Inocência. do 
Senador Wilron Oam.pos, pelo que me foi 
da.do conhecer sobre o episódio que o en
volve, eu deveria. manifestar-me pe1o a~r
qulvamen,to da denúnda. Mas, coerente 
oom o ponto de vista. esposado, ma.nifes
'ta.do por mim :no caro do ex-Deputado 
Márcio Moreil'a Alves, quando defendia 
eu confimte que estava e sempre e&tive, 
na nos:sa. mais alta. corte de Justiça, que 
não havia. porque negarmos ao Supll"emo 
Tribunal Federal .a.p~recliasse o compor
tamento e definisse a culpab1lidade ou 
não daquele ex-parlamentar, neste caso, 
sr. Presidente, concedida a. licença. para 
a constituição, ou melhor, criada por nós 
a Comissáio Parlamentar de linquérito, 
obedientes às normas de nosso Regianen
to Interno estariamos dando a 1todos nós, 
ao. Senado, de um modo especial ruo Se
nado!l" Wilson Campos e d:e uma maneira 
muito ma.ls especial à sua. familia e, so
bl'etudo, a seus fllhos '8. opor1lunidade de, 
diante da. apil!lião pública n.acional, fi
ca~rem libertos desse préwo julgamento, 
dessa condenação e imolação que vem 
sofrendo essa. f·amilla no curso desse 
mais do que doloroso processo. 

Na. ve11da.cte, Sr. Presidente, não poderia 
aqui pel'llll'anecer <Lescon~lado da isenção 
dos meus Pares que viessem ou que vie
rem e que vkão, por ee•l'!to, a ser desig
nados prul1a. •apurar em toda sua pro·f·un
didade tudo aquilo que pudesse o Senador 
Wilso;n Oa.mpos, com o gesto ou com o 
ruto, ter a;tentado COii!llt11a o decoro par
lam.entar. 

Sr. Pl'esiden•te, sabe V. Ex.a, sabe a 
Nação e .eu ~eplto, ne55e episódLo o :nosso 
Colega sofl'eu uma. acusação·, -uma con
denação e uma imolação prévia sem se
quer lhe ter sido dada esta opo!l1tunidade 
que vem tendo, ultimam.ente, depois de 
trazido o c·aoo .para. os debates da. Co
miSsão dle Comtituição e Justiça. desta 
oasa, para. que se !tivesse conhecimento 



I 

J 

l 
I 

-417-

da sua real pa1.1tidpação no episódio, que 
ta!llto mal lhe Clauso.u e tem ca.u.sado a 
todos nós. · 

O Sena.do Sr. Presidente, com ·a cria
ção dessa Comissão, repito, prestará um 
servif?O m,u1to grande a s1 própdo, mas 
muito maior <ainda a S. Ex.a e ·a.os seus 
Jlamlliares, poil'que na verdade, Sr. P~esi
dente, não podemos perder de vista que 
o que &e lintenrt;ou conwa o Senador Wil
son Campos, mesmo não logrando êxito, 
atingiu o Senado Federal e, sem dúvida, 
oonstl.tui uma perene ameaça ·a :todos os 
politioos, a •todos os parlamentares, vez 
que somos prestwtlvos, S•omos serviçais e, 
insta.dos •a prestar serviço a qll!alquer um 
de nossos co-estaduanos que, a exemplo 
deste .lndus.trial de Pernambuco, acusa
dor e algoz do Senador Wilson Campos, 
pudesse vir a comportar-se ·assim, com 
qu:alquer um de lllÓS. Comigo, de modo 
paxt1cular, homem de empresa. na vida 
priv.a.da conduzlindo os mte11esses de uma 
empl.'esa, sobretudo por aquilo que ela 
tem e alcança de intel'esse social, pode
ria eu mesmo, ou qualquer um de meus 
~ares, ver-se envolvido num e,plsódio tão 
des~aça.do ·e degradante como eSJte que 
ora e'"al!tllnamos. 

Neste caso, Sr. PresLdenrte, da.qui p•ara 
o futuro, precLsamo•s ter a tranqü!Udade 
de não estarmos assul!tllndo risco de, ao 
prestarmos um servif?O •a uma empresa 
ou empresáJrio de no·sso Estado, com o 
melhor dos .propósitos, nJOs vermos en
volvLdos num episódio ·tão doloroso e 
tniste oomo este. 

DLsse eu, aqui, em outra opolWunidade, 
dia necessidade que exlst!a, em todo esse 
des61ll:l10}ar, de que a Imprei!lSa aa.!Ua. do 
nosso País, de que os nossos intelectu,ais 
tão p!1eocupados coan os ddrei:1los do ho
mem e, sobretudo, oom a liberda-de, pres
tassem esse servit?O· à liberdiade; que di
vulgassem, no seu iilltei·ro teor, a defesa 
do Senadm- Wilson Campos· pois sabem 
eles, oomo sa.bemos todos nós, estamos 
todos embareados na mesma na.u, Cllljo 
lllaufráglo não Lntevessa à Imprensa, não 
Interessa a.o PwrlanneiJJto e l!lão interessa 
à Dem.ocrac~a. 

E assim, Sr. Presidente, reiterando o 
meu entendimento, a minha preocupa
ção, faço um apelo para que haja a 
Comissão Parlamentar de Inquérito, que 
se apure tudo e todos os fatos, mas que 
haja divulgação, Sr. Presidente, para que 
a opinião pública tão contaminada, a 
esta altura, possa verificar que esta Casa 
não acoitou e não acoita nenhum de seus 

membros que, por desventura e desgraça, 
venha a cometer deslizes atentatórios à 
nossa moral, aos nossos bons costumes. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. JOSÉ LJNDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Com a palavra o nobre Senador José 
Lindoso. 

O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, na qualidade de Rela
tor na Comissão de Constituição e Jus
tiça, cumpre-me oferecer ao Senado 
Federal râpidas explicações para definir, 
exatamente, a posição da matéria que 
vamos votar dentro de alguns minutos. 

De início, Sr. Presidente, queremos re
conhecer justas as manifestações de 
acatamento à deliberação do então Pre
sidente Paulo Torres que, inspirado em 
manifestação da nossa Liderança e cons
ciente do que dispõe o art. 52 - n.o 2, 
do Regimento Interno que impõe a ele, 
à Presidência, velar pelo respeito e as 
prerrogativas do Senado Federal e as 
imunidades dos Srs. Senadores e mais, 
para atender às instantes solicitações do 
Sr. Senador Wilson Campos, constituiu a 
Comissão de Averiguações Preliminares, 
Comissão essa que fez um trabalho com
pleto e consciencioso que foi servir de 
base, de instrumentação, à representação 
que a Mesa dirigiu à Comissão de Cons
tituição e Justiça. 

A Comissão de Constituição e Justiça, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, diante 
da representação da Mesa, só teria dois 
cam'inhos a seguir, de acordo com o Re
gimento Interno: aceitar a representação 
para melhor exame, ou opinar pelo seu 
arquivamento. 

Deliberamos propor àquela Comissão o 
que foi aceito praticamente por unani
midade, uma vez que o voto do nobra 
Senador Dirceu Cardoso divergia sim
plesmente do processo, mas não da es
sência das conclusões da Comissão, que 
aceitasse a representação, porque outro 
procedimento seria, realmente, cortar as 
j}Ossib!lidades de atender ao nobre Se
nador Wilson Campos, no desejo de ver 
debatida e decidida, pelo próprio Senado 
Federal, a argüição que se lhe fizera de 
ferir o decoro parlamentar, no "Caso 
Moreno". E mais do que isso, Sr. Pre
sidente, a Comissão de Constituição e 
Justiça, sensível à responsab!l!dade da 
Instituição, na sua imagem, não teria 
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na Comissão Especial que, regimental
mente, deverá se constituir, se aprovado 
o nosso parecer. 

Assim, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, 
o Parecer não poderia entrar no mérito, 
porque a matéria do contradltói-lo será 
desenrolada perante a Comissão Especial, 
que se constituirá, caso aprovado parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Desse modo, com a responsabilidade 
de Relator e Interpretando o sentir da 
Comissão de Constituição e Justiça, e 
com os olhos voltados para as nossas 
responsab!l!dades, eu proponho, realmen
te, ao Senado Federal, que considere a 
delicadeza da matéria que vamos votar. 
Mas, sem tibieza, decida, não vendo o 
problema de um correligionário ou de um 
companheiro de Parlamento, mas vendo 
a nossa Instituição. E, mais do que isso, 
dando ao companheiro a posslbil!dade de 
defesa ampla, pois, assim agindo o Sena
do Federal terá cumprido o seu dever. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Continua em discussão o parecer. 
(Pausa.) 

Não havendo mais quem queira dis
cuti-lo, declaro-a encerrada. 

Vai-se passar à votação do Parecer. 

Sobre a mesa, Requerimento que será 
lido pelo Sr. 1. o-secretário. 

:S: lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 14'7, de 19'75 

Sr. Presidente: 

Requeremos a Vossa Excelência que, 
ouvido o Plenário, a votação do Parecer 
CCJ n. o 18/75 seja secreta, pelo processo 
eletrônico, com apoio nos arts. 325, letra 
c, e art. 326, II, a, do Regimento Intemo. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 1975. 
- Evandro Carreira - Fausto Castelo
Branco. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em virtude da aprovação do Reque
rimento, a votação será feita em escru
tínio secreto. 

Esclareço aos Srs. Senadores que, aque
les que votarem sim, estarão aprovando 
o Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça, e não, evidentemente, rejei
tando o Parecer. 

Vai-se passar à votação. 
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem 

os seus lugares. 
O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Pre

sidente, peço licença a V. Ex.'' para me 
retirar do plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Pois não. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 
(Pausa.) 

Os Srs. Senadores já votaram. (Pausa.) 
Vai-se proceder à apuração. (Pausa.) 

Votaram sim 33 srs. Senadores; vota-
ram não, 11 Srs. Senadores. Houve 3 
abstenções. Total de votos 47. 

Está aprovado o Parecer. 

:S: o seguinte o Parecer aprovado: 

PARECER 
N.o 18, de 19'75 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre Representação da 
Mesa do Senado nos termos do 
art. 36, §§ 1.0 e 5.0 , do Regimento In
terno, a respeito de ofensa ao decoro 
parlamentar. 

Relator: Sr. José Llndoso 

Em 3 de março de 1975, o Senhor Pre
sidente da Comissão de Constituição e 
Justiça recebeu do nobre Senhor Sena
dor Magalhães Pinto, Presidente do 
Senado Federal, com o Oficio n.0 511/75, 
o processado referente às averiguações 
preliminares que envolveram a pessoa 
do nobre Senador Wilson Campos, no 
chamado "Caso Moreno", conforme de
cidira a Mesa do Senado Federal, que 
adotou a esse respeito, e por unanimi
dade, o Parecer do eminente Senador 
W!lson Gonçalves. 

Declara o Senhor Presidente da Casa: 

"Cabe-me esclarecer a Vossa Exce
. lêncla e aos demais membros desta 
douta Comissão que, conforme cons
ta do referido processo, a decisão da 
Mesa foi motivada por Iniciativa do 
próprio Senador WilsOn Campos ao 
solicitar, verbis, "todas as providên
cias cabivels para a apuração dos 
fatos e conseqüente preservação do 
decoro desta Casa, indlretamente 
atingida por essa campanha publi
citária, pois o procedimento que me 
foi imputado infringe o art. 35, 
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item II, da Constituição". E, mais 
adiante: "Espero, no deferimento 
deste pedido, encontre a egrégia 
Mesa solução regimental cabível 
para que a apuração dos fatos não 
seja procrastlnada por obstáculos 
formais." 

O documento da Presidência do Se
nado, ora em estudo, foi remetido à Co
missão de Constituição e Justiça com 
base no disposto no § 5.o do art. 36 da 
Lei Interna. Ali está previsto que, nos 
casos em que houver processo em decor
rência do qual perderá o mandato (art. 
35 da Constituição), o Senador que In
fringir qualquer das proibições constan
tes do art. 34 da referida Constituição, 
por procedimento declarado incompatí
vel com o decoro parlamentar, será 
encaminhada representação à Comissão 
de Constituição e .Justiça, que proferirá 
.seu parecer em 15 (quinze> dias, con
cluindo, no caso: 

a) pela aceitação da representação 
para melhor exame; ou, 

b) pelo seu arquivamento. 

A competência da Presidência da Mesa 
do Senado Federal para formular a re
presentação provocadora de uma decisão 
desta Alta Casa se define pelo disposto 
no § 1.0 do art. 36 do Regimento que, 
aliás, se Inspira dlretamente no texto 
constitucional: 

"Nos casos dos incisos I e II, a per
da do mandato poderá ser provoca
da por iniciativa de qualquer Sena
dor da Mesa ou de Partido Politico, 
mediante representação documenta
da e dependerá do voto da Casa em 
escrutínio secreto." 

Que significaria, a esta altura, então, 
o Relatório originário do despacho do 
Excelentíssimo Senhor senador Paulo 
Torres, então Presidente do Senado, na 
petição do nobre Senador Wilson Cam
pos quando explodiu, durante o recesso, 
através da imprensa, o chamado "Caso 
Moreno"? O despacho é claro e delimita 
o território de ação daquela Comissão 
que se houve com tanta Usura, o qual 
seria o de "promover as averiguações 
preliminl\l'es de modo que, tão logo se 
reinstalassem os nossos trabalhos, fosse 
a matéria regimentalmente soluciona
da." (fls. 3). 

A douta Comissão Especial elaborou, 
portanto, os seus trabalhos e deu conta 
à Presidência, recolhendo esta o mesmo 
para Instruir a representação. 

D 
Merece relevo o elenco de ocorrências 

referidas no Relatório da Comissão Es
pecial do Senado Federal que funda
menta a Representação e que somos le
vados, num impulso de justo escrúpulo 
e sem lhe dar qualquer julgamento, a 
transladar para o nosso Parecer, no 
objetlvo de que se possa configurar os 
complexos fatos que o Senador de Per
nambuco se viu envolvido e, porfia pela 
sua llmplda apuração. 

"COMISSAO ESPECIAL DO 
SENADO FEDERAL 
Averiguações Preliminares 
Em virtude de solicitação do Sr. Se
nador Wilson Campos, o Sr. Presi
dente do Senado Federal, em 14 de 
janeiro do ano em curso, designou 
uma Comissão integrada pelos Sena
dores Adalberto Sena, Eurico Rezen
de e Heitor Dias, para promover as 
averiguações preUmJnares, em tomo 
das graves acusações que, contra o 
parlamentar requerente, fez o Sr. 
Carlos Alberto de Menezes Sá, In
dustrial, residente na Cidade de 
Recife, Estado de Pernambuco. 
No dia 17 do mesmo mês, o Sr. Pre
sidente do Senado Federal designou 
o Sr. Senador Os!res Teixeira, para 
em substituição ao Sr. Senador Hei
tor Dias, Integrar a Comissão, ao 
mesmo tempo em que nomeou o Sr. 
Senador Eurico Rezende para presi
di-Ia, o qual designou para as fun
ções de Relator o Sr. Senador Adal
berto Sena, ficando assentada a ins
talação dos trabalhos para o dia 21 
do referido mês, em Recife, às 14:00 
horas, na Assembléia Legislativa, o 
que ocorreu. 
2. A Comissão ouviu, sucessiva
mente, .as seguintes pessoas: 
- Carlos Alberto de Menezes Sá, 
brasileiro, solteiro, Industrial, resi
dente à Rua dos Navegantes, 447, 
ap. 1.101, na Cidade do Recife, Es
tado de Pernambuco, o qual se fazia 
acompanhar dos seus advogados, 
Drs. oswaldo Lima Filho, Sérgio 
Murllo Santa Cruz Silva e João 
Basco Gaivão (fls. 20 a 27); 
- Dr. Romero do Rego Barros Ro
cha, brasileiro, casado, advogado, 
residente na Cidade do Recife, Es
tado de Pernambuco, no Edifício 
Espanha, ap. 601, à Av. Boa Via-
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gem, o qual se fazia acompanhar do 
seu advogado, Dr .. Eudes Costa (fls. 
27-A a 27-G); 
- Oslas Gomes de Mendonça, bra
sileiro, casado, comerciante, então 
exercendo o cargo de Prefeito Muni
cipal de Moreno, Estado de Pernam
buco, o qual se fazia acompanhar do 
seu advogado, Dr. Edlvaldo Rodri
gues Cavalcanti (fls. 28 a 31); 
- Dr. Carlos Moura de Moraes V e
ras, Deputado à Assembléia Legis
lativa. do Estado de Pernambuco 
(fls. 32 e 33); 
- Dr. João Antônio Colaço Dias 
Júnior, brasileiro, casado, Industrial, 
residente à Av. Boa Viagem 3020, 
ap. 101, na Cidade do Recife, Es
tado de Pernambuco (fls. 34 e 35); 
-Dr. Júlio Vicente Alves de Araújo, 
brasileiro, casado, químico-Indus
trial (funcionário público), residente 
à Rua dos Navegantes, 740, na CI
dade do Recife, Estado de Pernam
buco (fls. 36 e 37) ; 
- Vltor Teixeira Cavalcantl, bra
sileiro, casado, major-médico da 
Aeronáutica, residente à Av. Boa 
Viagem, 6384, na Cidade do Recife, 
Estado de Pernambuco (fls. 38 a 
40); ' 
- através de carta (fls. 44 e 45), 
Governador Eraldo Guelras Leite, do 
Estado de Pernambuco; 
- Alfredo Mauricio Lima Fernan
des, brasileiro, casado, industrial, 
residente à Av. Boa Viagem, 3472, 
ap. 601, na Cidade do Recife, Estado 
de Pernambuco (fls. 41 e 42); 
- Senador Wilson de Queiroz Cam
pos, brasileiro, casado, comerciante, 
residente à SQS 309, bloco D, ap. 301, 
em Brasilla, Distrito Federal (fls. 
63 a 73). 
3. Ao processo, por solicitação dos 
Srs. Carlos Alberto de Menezes Sá, 
Romero do Rego Barros Rocha, 
Oslas Gomes de Mendonça e Sena
dor Wilson Campos, foram juntados 
vários documentos, entre os quais 
os seguintes: 
- bilhete do Senador Wilson Cam
pos, dirigido ao Sr. Oslas Gomes de 
Mendonça, comunicando haver acer
tado, em favor deste, com o Sr. 
Carlos Alberto de Menezes Sá, aju
da financeira para fins eleitorais 
(fl. 46) ; 

prestação de contas, dirigida à 
Justiça Eleitoral pela ARENA-2, do 
Município de Moreno, Estado de 
Pernambuco, em 14 de dezembro de 
1972 (fls. 47 a 51); 
- fotografia em que aparecem 
quatro pessoas, inclusive o Senador 
Wilson Campos e os Srs. Carlos Al
berto de Menezes Sã e Oslas G<lmes 
de Mendonça (fi. 52); 

- carta do Sr. Carlos Alberto de 
Menezes Sá, datada de 4 de junho 
de 1973, dirigida ao Senador Wilson 
Campos (fl. 53); 
- ofícios do ex-Governador Nilo· de 
Souza Coelho, datados dos dias 2 e 
22 de outubro de 1970, dirigidos, res
pectivamente, aos então Ministros 
Antônio Delfim Netto, da Fazenda, e 
Júlio de Carvalho Barata, do Tra
balho e Previdência. Social (fls. 54 
a 57); 

- Oficio n.o 214/70, sem data, do 
Sr. Isnald de Holanda Vasconcelos, 
Prefeito do Munlciplo de Moreno, 
Estado de Pernambuco, dirigido ao 
Presidente do Instituto Nacional da 
Previdência Social (fl. 58); 

- declarações firmadas por José 
Roberto Batista, Walter Moura Ro
drigues Andrade e Clovis Bernardo 
da Silva, datadas, respectivamente, 
de 23 e de 22 de janeiro de 1975 
(fls. 59 a 62). (Os documentos não 
mencionados neste relatório cons
tam de pasta em separado). 

4. Em 29 de janeiro recém-transa
to, com a presença. do Presidente da 
Comissão, o Sr. Carlos Alberto de 
Menezes Sá depositou, na sede do 
Departamento de Policia Federal, 
um invólucro que, segundo o deposi
tante, continha "uma fita com o re
gistro sonoro da conversação por ele 
mantida com o Senador Wilson 
Campos, no escritório do Cotonlficlo 
Moreno S/ A, na. Cidade de Moreno, 
Estado de Pernambuco", sendo o 
depósito efetuado com todas as cau
telas (fls. 74 e 75). 

5. Nos dias 31 de janeiro e 1.0 de 
fevereiro do ano fluente, procedeu
se, em reunião da Comissão, à au
dição de uma fita magnética, tipo 
minicassete, que, segundo o Sr. 
Carlos Alberto de Menezes Sá, era 
uma cópia da original depositada no 
Departamento de Policia Federal, 
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ato assistido pelo Senador Wilson 
Campos (fls. 76 a 82). 
6. Tendo em vista a precariedade 
de prova testemunhal, a suspeição 
argüida pelo Senador Wilson Cam
pos, quanto à gravação, e a existên
cia de ruídos perturbadores evi
denciados na fita magnética, a Co
missão decidiu remeter o objeto 
depositado a uma perícia técnica. 
Nesse sentido, oficiou ao Sr. Dire
tor-Geral do Departamento de Poli
cia Federal (fls. 87 e 88). 
O Sr. Diretor-Geral do Departa
mento de Polícia Federal, porém, em 
resposta, informou à Comissão não 
possuir o referido órgão governa
mental os meios técnicos essenciais 
à realização do trabalho solicitado, 
mM indicou, para essa tarefa, no 
mesmo expediente, o Dr. Carlos de 
Melo l!:boli, Perito Criminal, com 
laboratório à Rua Paula Ramos, 
305, ap. 101/102, Rio Comprido, na 
Cidade do Rio de Janeiro (fl. 89), o 
qual, consultado pelo Presidente da 
Comissão, não só aceitou o encargo, 
como acrescentou estar capacitado 
para a incumbência. 

7. Em conseqüência, o objeto depo
sitado foi retirado do Departamento 
de Policia Federal (fl. 90) e entre
gue ao aludido Perito, sendo este 
designado para o munus, juntamen
te com o Dr. Raul de Matos Vieira, 
Engenheiro Civil e Eletrici.sta (fl. 91). 

8. Os Srs. Carlos Alberto de Mene
zes Sá e Senador Wilson Campos 
indicaram seus assistentes os Srs. 
José Marcelo Lima Pontes e Dr. El
son de Biqueira Campello, respecti
vamente (fls. 91 e 94). 

9. A Comissão formulou os quesitos 
dirigidos à peritagem (fl. 93), o mes
mo fazendo o assistente do Senador 
Wilson Campos (fls. 108 e 109). 

10. Através de requerimento datado 
de 14 de fevereiro corrente, em plena 
fase pericial, o Mslstente do Senador 
Wilson Campos pleiteou fosse reali
zada uma dlllgêncla na Cidade de 
Moreno, Estado de Pernambuco (fl. 
96), sendo a pretensão desacolhida, 
reservando-se-lhe, porém, o direito 
de dirigir a solicitação ao Senado 
Federal. 

11. Consoante consta de fi. 98, o 
Sr. Carlos Alberto de Menezes Sá en-

viou aos Srs. Peritos material de 
Interesse para o exame técnico. 
12. Solicitado e mandado juntar 
pela Comissão, consta, às fls. 99 a 
102, o currlculum vatae do Perito 
Carlos de Melo l!:boll. 
13. Nesta data, os Peritos fizeram 
entrega à Comissão do laudo relativo 
aos seus trabalhos (fls. 103 e fls. 104 
a 142), com os acessórios ali referi
dos. 

Das Acusações 
Conforme consta em suas declara
ções de fls. 20 a 27, o Sr. Carlos Al
berto de Menezes Sá alega: 
a) que o Senador Wilson Campos, 
passados alguns dias da aprovação, 
em principio, pelo Banco do Estado 
de Pernambuco S/ A- BANDEPE -, 
de um pedido de fiança em favor do 
Cotonificio Moreno S/ A, do qual era 
Presidente, o procurou em sua antiga 
residência de Moreno, ocasião em 
que "o seu pleito só será aprovado se 
você der uma bola de 1% do valor da 
liberação ao BANDEPE"; 

b) que o Senador Wilson Campos, no 
curso da conversa, acrescentou que, 
nos grandes pleitos processados no 
BANDEPE, sempre havia a ocorrên
cia de bola, havendo o parlamentar 
citado "vária.s empresM que tiveram 
seus pleitos aprovados mediante pro
pina, mas o declarante se recorda de 
apenas duas: ASA-ALUMiNIO S/ A e 
o Grupo SERUR"; 

c) que, nesse inesmo encontro, o 
Senador Wilson Campos Insistiu 
para que ele vendesse o controle 
aclonário do Cotonlficlo; 

d) que, posteriormente, constatou 
que o processo da operação bancária 
estava sendo propositalmente pro
crastinado; 

e) que respondeu ao Senador que iria 
pensar sobre a concessão da propina 
e que, oportunamente, lhe daria uma 
resposta; 

f) que, numa de suas saídas do 
BANDEPE, onde constatara a Injus
tificável protelação do seu pleito, 
encontrou-se com o Senador Wilson 
Campos, que lhe disse: "Você está 
aperreado porque quer, po!s o seu 
negócio já podia estar resolvido toda 
vida", e convidou o declarante para 
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se encontrar com ele, Senador, no 
Grande Hotel; 
g) que foi ao encontro no local indi
cado, oportunidade em que o Sena
dor Wilson Campos voltou a falar na 
venda do controle acionário do 
Cotonificio, e, a uma pergunta do 
declarante, o parlamentar respondeu 
que os candidatos à referida compra 
eram ele, Senador, e os Srs. Romero 
do Rego Barros Rocha, Alvaro da 
Costa Lima, Romildo Leite e Maurí
cio Fernandes, sendo que este último 
seria o sócio capitalista, fazendo-se 
a transação na base de cinco milhões 
de cruzeiros; 
h) que, nesse encontro, o Senador 
Wilson Campos lhe disse que para a 
ultimação da operação o declarante 
deveria fazer as seguintes conces
sões: pagar quantia correspondente 
a 1% da operação, importância des
tinada ao BANDEPE; duzentos mil 
cruzeiros para financiamento da 
campanha do filho do Senador, en
tão candidato a deputado federal e 
apoio politico em favor do referido 
candidato, tendo o Senador advertido 
que nenhum pagamnto deveria ser 
feito em cheques e, sim, em espécie, 
e, ato contínuo, o Senador disse que, 
no dia seguinte, às 7 horas da ma
nhã, iria tomar café na residência do 
depoente, em Moreno, e que o de
clarante providenciasse a presença, 
no anunciado encontro, õo Prefeito 
de Moreno e dos Vereadores do alu
dido município, vinculados à ARENA, 
visando ao ativamento da campanha 
ele! torai do seu filho; 
i) que, quando o Senador Wilson 
Campos solicitou as propinas, o de
clarante respondeu que concordava 
em dá-las, mas o fez tão-somente 
estrategicamente, de vez que era seu 
propósito documentar a !licitude e 
jamais manifestar aquiescência; 
j) que, à hora combinada, o Senador 
Wilson Campos esteve na residência 
do declarante, mas este se encontra
va no escritório da fábrica, onde já 
havia Instalado o gravador, com o 
respectivo microfone, objetivando re
gistrar a conversa de ambos; 
k) que, no referido local, ocorreu a 
conversa dos dois, quando, no curso 
da interlocução, ficaram comprova
das as propostas ilícitas feitas pelo 
Senador nos dois cantatas pessoais 
que ambos tiveram anteriormente; 

1) que, além das acusações já men
cionadas, o declarante acrescenta 
esta: o Senador Wilson Campos es
creveu um bilhete ao Sr. Osias Go
mes de Mendonça, na época candi
dato a Prefeito de Moreno, documen
to este constante de fls. 46, dizendo 
que havia acertado com ele, decla
rante, ajuda financeira em favor do 
aludido candidato, colaboração que o 
declarante se recusou a dar. 
14. O Sr. Carlos Alberto de Menezes 
Sá, em suas declarações, faz acusa
ções a outras pessoas as quais não 
vão mencionadas neste relatório, de 
vez que os trabalhos desta comissão 
se restringem a examinar, tão-so
mente, a posição do Senador Wilson 
Campos, nos seus reflexos quanto ao 
decofo parlamentar. Oportunamente, 
se assim entender o Senado Federal, 
poderão ser extraidas peças para a 
sua remessa às instâncias competen
tes. 
Da Defesa 
Em suas declarações de fls. 63 a 73, 
o Senador Wilson Campos alega: 
a) que, quanto ao bilhete de fls. 46, é 
de sua autoria, mas decorreu do fato 
de o Sr. Carlos Alberto de Menezes 
Sá ter tido interesse na eleição de 
Prefeito do Sr. Osias Gomes de Men
donça, por ser este seu empregado, 
razão pela qual a ajuda financeira 
era espontânea; esclareceu que tal 
ajuda, porém, não foi à pessoa do 
candidato, mas, sim, à ARENA - 2 
do Municipio de Moreno, pela qual se 
candidatou o Sr. Osias Gomes de 
Mendonça, colaboração aquela cons
tante da prestação de contas feita 
pela referida sublegenda partidária 
à Justiça Eleitoral e na qual está 
registrada a contribuição em dinhei
ro do Sr. Carlos Alberto de Menezes 
Sá (fls. 4 a 51); 
b) que, após a posse do sr. Osias 
Gomes de Mendonça na Prefeitura 
de Moreno, este era freqüentemente 
solicitado pelo Sr. Carlos Alberto de 
Menezes Sá a levar o declarante ao 
Cotonificio, visando a buscar ajuda 
para a superação de dificuldades por 
por que passava a referida indústria; 
c) que, atendendo aos freqüentes pe
didos do Sr. Carlos Alberto de Mene
zes Sá, esteve no Contonifício, por 
duas ou três vezes, sempre com a 
presença do Sr. Osias Gomes de 
Mendonça, sendo que, com relação a 



'· 

-423-

uma destas visitas, o aludido indus
trial providenciou a obtenção de uma 
fotogratla do encontro, com a finali
dade de comprovar perante os cre
dores da empresa o seu relaciona
mento com o depoente, para que di
tos credores sentissem que estavam 
sendo tomadas providências para a 
regularização da vida financeira da 
Indústria (fls. 52); 
d) que, em junho de 1973, recebeu 
carta do Sr. Carlos Alberto de Me
nezes Sá, na qual, de envolta com 
as expressões "Meu caro Wilson", 
"Querid·o amigo" e "Preclaro amigo", 
solicitava os bons ofícios do decla
rante a fim de ser evitada cobrança 
judicial de ICM, que levaria o Coto
nlfíclo à falência (fls. 53), oportuni
dade em que o misslvlsta lhe reme
teu também, expedientes do ex-Go
vernador Nilo de Souza Coelho, 
dirigidos aos Ministros da Fazenda 
e do Trabalho e Previdência Social, 
dando conta de inadlmplência da 
indústria com relação àquelas áreas 
governamentais e apelando para 
uma fórmula de regularização dos 
débitos Cfls. 34 a 57) e no mesmo 
sentido, do Sr. Isnald de Holanda 
Vasconcelos, endereçado ao Presiden
te do Instituto Nacional da Previ
dência SOcial < fls. 58) ; 
e) que, diante dessas solicitações do 
Sr. Carlos Alberto de Menezes Sá, o 
declarante se mostrava sensível em 
virtude da perspectiva do advento de 
grave problema social na hipótese de 
falência da empresa; 

f) que, em 1974, o Prefeito Osias 
Mendonça, a pedido do Sr. Carlos 
Alberto de Menezes Sá, procurou o 
declarante, dizendo-lhe que a situa
ção financeira do cotonlfíclo se 
agravava, e pedia, novamente, a co
laboração do depoente para evitar-se 
a falência da empresa, recebendo o 
citado Prefeito resposta no sentido 
de que receberia a visita ou iria ao 
encontro do Sr. Carlos Alberto de 
Menezes Sá, a fim de c·onhecer os 
problemas do Cotonlfíclo e levá-lo, 
Carlos Alberto, à Dlretoria do 
BANDEPE, onde seria estudada uma 
fórmula para socorrer a empresa; 
g) que, pouco tempo depois, lem
brando-se que foi em junho de 1974 
(Inicio), o Sr. Carlos Alberto de Me
nezes Sá o procurou no restaurante 
do Grande Hotel, na Cidade do Reei-

fe, onde o depoente estava almoçan
do, na companhia de vários amigos, 
e, chamado por um empregado do 
estabelecimento, o declarante, após 
almoçar, foi ao encontro do referido 
industrial, que se achava no bar do 
mesmo hotel, conversando ambos ali, 
ligeiramente, tendo Carlos Alberto 
lhe pedido que fossem ao BANDEPE, 
a fim de ser obtida uma solução rá
pida para o pleito do Cotonificio, que 
desejava conseguir uma fiança des
tinada à normalização dos negócios 
da empresas; 
h) que, atendendo a essa solicitação, 
o declarante foOI, com o industrial, a,.o 
BANDEPE, onde se entenderam com 
o respectivo Presidente, tendo este 
dito que iria conversar com os de
mais dlretores, visando a examinar a 
viabilidade do negócio proposto pelo 
Ootonifíclo, e, após permanência de 
poucos minutos no Banco, o depoen
te deixou o local, ali permanecendo o 
Sr. Carlos Alberto, com a finalidade 
de prosseguir nos entendimentos 
com a Dlretoria do estabelecimento; 
i) que, nesse último cantata no ban
co, o depoente disse ao Sr. Carlos 
Alberto que, naqueles próximos dias, 
Iria a Caruaru, cidade do interior 
pernambucano, tendo o Industrial lhe 
pedido que na passagem, fosse até à 
sua residência, em Moreno, tomar 
café, com ele, Carlos Alberto; 
i> que o depoente aquiesceu, ressal
vando, pcrém, que a visita deveria 
ser rápida, em v~rtude de compro
missos já marcados e com hora certa, 
naquela cidade; . 
k) que, diante dessa ressalva, ficou 
combinado a chegada do declarante 
à residência do Sr. Carlos Alberto 
entre a·,so e 7 horas da manhã; 
1) que, chegando às 7 horas da ma
nhã, aproximadamente, à residência 
do Sr. Carlos Alberto, este não se 
encontrava na referida residência, 
porque, segundo um empregado da 
casa, ele havia Ido à fábrica, aten
dendo a chamado urgente; 
m) que o declarante pediu ao citado 
empregado que avisasse o Sr Carlos 
Alberto de sua presença ali, confor
me fora combinado, o que foi felt·o, 
por telefone, tendo o Sr. Carlos Al
berto vindo para a sua residência, 
onde ambos tomaram café; 
n) que, naturalmente, ambos conver
saram durante o café, ocasião em 
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que o Sr. Carlos Alberto fez üm rela
to dos entendimentos com o banco, 
mostrando-se otimista, em virtude 
da boa vontade que encontrara da 
parte dos Diretores, com quem con
versara e, também, pelo fato de já 
estar no banco uma rec·omendação 
do Governador do Estado; 
o) que, após o café e a conversa, o 
declarante deixou a residência do Sr. 
Carlos Alberto, retomando a viagem 
para Caruaru; 
p) que jamais sugeriu ao Sr. Carlos 
Alberto de Menezes Sá que vendesse 
o controle acionário do Cotonificio, 
nem procurou interessar qualquer 
pessoa nessa transação; 
q) que, em momento algum de suas 
conversas com o Sr. Carlos Alberto, 
disse a este que, para a aprovação 
d<Js grandes pleitos no BANDEPE, 
era necessária a concessão de propi
na ou bola, e que jamais tomou 
conhecimento de transação de qual
quer espécie das empresas ASA
ALUMíNIO S/ A e o Grupo SERUR, 
citadas pelo Sr. Carlos Alberto; 
r) que é totalmente mentirosa e ca
luniosa a acusação que faz contra o 
declarante o Sr. Carlos Alberto de 
Menezes Sá de que ele, depoente, pe
diu propina para que pudesse ser 
aprovado o pleito do Cotonificlo Mo
reno S/ A, no BANDEPE, pois que 
jamais solicitou do Sr. Carlos Alberto 
ou de qualquer outra pessoa conces
são de propina ou bola, para proveito 
próprio ou de terceiro ou terceiros, 
nem ninguém jamais solicitou a sua 
Intermediação nesse sentido; 
s) que jamais esteve ou permaneceu 
no escritório do Sr. Carlos Alberto, 
no Cotonlficlo Moreno, sozinho com 
o mesmo, pois nas vezes em que ali 
esteve, o foi na companhia de mais 
pessoas; 
t) que é multo fácil comprovar-se 
que o Sr. Carlos Alberto mentiu ao 
dizer que o declarante lhe ofereceu 
cinco milhões de cruzeiros pelo con
trole acionárlo do Cotonifíclo, pois 
se tivesse havido essa oferta, certa
mente o industrial a aceitaria, de 
vez que, conforme documento por ele 
mesmo entregue à Comissão Especial 
do Senado, terminou vendendo todas 
as ações que possuía por ......... . 
Cr$ 1. 057.500,00 e ainda facllltando 
o pagamento dessa Importância 
através de amortizações periódicas; 

u) que jamais pediu ao Sr. Carlos 
Alberto ou a qualquer outra pessoa 
física ou jurídica colaboração finan
ceira para a eleição do seu filho, 
Carlos Wilson Campos, candidato a 
Deputado Federal, eleito em 15 de 
novembro de 1974; 
'') que as declarações de fls. 59, 60, 
61 e 62, juntadas ao processo pelo 
Sr. Carlos Alberto de Menezes Sá, 
são documentos de favor. 

Da. Perícia 

A Perícia (fls. 104 a 137), levada a 
efeito com segurança e precisão, re
conhecidas pelos próprios assistentes 
das partes, deixou evidente: 
a) que não ocorreu qualquer tipo de 
fraude na fita magnética examina
da; 
b) que, em conseqüência, a versão 
gráfica da aludida fita, Integrante 
do laudo, é autêntica, comprovando 
que houve o diálogo entre os Srs. 
Carlos Alberto de Menezes Sá e o 
Senador Wilson Campos, na forma 
do texto extraído e elaborado pelos 
Peritos, com a assistência dos repre
sentantes das partes interlocutoras. 

Parecer 

Conforme se constata do ato do Pre
sidente do Senado Federal (fls. 3) 
de designação da Comissão Especial, 
esta tem por finalidade "pro·mover 
averiguações preliminares" em tor
no dos fatos motivadores de sua 
criação, "de modo que, tão logo rea
bertos os nossos trabalhos, seda a 
matéria regimentalmente soluciona
da". 

Conseqüentemente, está claro que 
este Coleglado não tem competên
cia regimental para propor soluções. 
o exame do processo, porém, de
monstra que, na área de sua compe
tência (averiguações preliminares), 
a Comissão esgotou as providências 
adequadas e a Investigação Integral 
dos fatos. 

Isto posto, nosso Parecer conclui no 
sentido de que, frente aos elementos 
testemunhais, documentais e peri
ciais colhidos pela Comissão, o Se
nado Federal está em condições de 
julgar a posição do Sr. Senador Wil
son Campos, em face do art. 35, II, 
da Constituição da República Fe
derativa do Brasil. 
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Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 
1975. - Senador Eurico Rezende, 
Presidente; Senador Adalberto Sena, 
Relator; Senador Osires Teixeira, 
Membro." 

A Comissão d'e Constituição e Justiça 
toma, por Intermédio desse Relatório, 
como dissemos, o conhecimento da ma
téria de fato. 

lU 

O Direito Constitucional Brasileiro 
sempre inseriu nas suas normas e precei
tos, disciplinando a conduta do parla
mentar, embora os doutores reclamem 
a Imprecisão do termo "decoro", como 
se pode ilustrar exempliflcatlvamente 
pelo comentário de Ivalr Nogueira !ta
giba ("0 Pensamento Politico Universal 
e Constituição Brasileira" (1946) vol. 2.o 
- Rio de Janeiro - 1948) a respeito do 
que preceituava o § 2.0 do art. 48 da 
Carta de 1946: 

"Perderá, igualmente, o mandato o 
Deputado ou Senador cujo procedi
mento seja reputado, pelo voto de 
dois terços dos membros de sua Câ
mara, Incompatível com o decoro 
parlamentar." 

"Vê-se, claramente, visto que só o 
mínimo de dois terços dos membros 
da Câmara poderá declarar a perda 
do mandato como fundamento na 
lncompatlbllldade com o decoro par
lamentar. Ao Invés de usar formas 
claras, precisas, firmes e Inequívo
cas, como convém a uma Constitui
ção, o legislador constituinte empre
gou uma expressão duvidosa, Incerta, 
ambígua. Com .efeito, "decoro par
lamentar" é expressão um tanto 
quanto Indefinida" (pág. 313). 

Não posso deixar de relembrar aqui as 
páginas do livro O Poder Legislativo -
suas virtudes e seus defeitos" - Brasi
lia - 1972 - Edição do Senado Federal 
- do Senador Ruy Santos, veterano no 
saber e nas lides parlamentares, sobre 
o problema da falta de decoro parla
mentar, onde oferece o depoimento de 
35 anos de vivência no Congresso Nacio
nal e participou de processos (dois) de 
cassação por decoro parlamentar. 

Os constitucionalistas mais modernos 
têm examinado o assunto e vale refletir 
na lição de Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho que é do seguinte teor: 

"A Constituição vigente conservou 
como causa de perda do mandato o 

procedimento incompatível com o 
decoro parlamentar. Essa hipótese 
foi Introduzida pela Constituição de 
1946, em decorrência de proposta 
apresentada pelo então Deputado 
Aliomar Baleeiro e outros. Entende
se por atentatório ao decoro parla
mentar a conduta que fira aos pa
drões elevados de moralidade, neces
sários ao prestigio do mandato, à 
dignidade do parlamento. Assim, 
não é preciso que o ato configure 
Ilícito penal, basta que macule o 
respeito exigido por um bonus pater 
famillas, para dar ensejo à perda do 
mandato" <Manoel Gonçalves Fer
reira Filho - Co·mentários à Cons
tituição Brasileira - Emenda Cons
titucional n.0 1, de 17 de outubro de 
1969 - Edição Saraiva - Vol. 1)." 

João de Oliveira Filho (Legislativo: 

Poder autêntico - Forense - 1974 -
pág. 218), na sua elaborada obra, ofe
rece o histórico da aplicação de penas 
disciplinares aos membros dos próprios 
órgãos legislativos na Inglaterra, nos Es
tados Unidos da América e ao final pro
põe uma Interpretação do Instituto que 
está assim redigida: 

"INTERPRETAÇAO 

1. Decoro significa respeito de si 
mesmo e dos outros. Decoros (belo), 
perfeito, a decem. 

A expressão decem (dez) se refere, 
sem dúvida, ao conceito antigo que 
atribuía ao número dez a Idéia de 
perfeição e beleza. 
2. Decoro é uma expressão de sen
tido mais ou menos Indeterminado 
e vago, apreciável em cada caso, se
gundo a sensibilidade de cada um. 
3. Não é susceptivel de apreciação 
judicial a declaração Incompatível 
com o decoro parlamentar .. É atri
buição de cada Câmara conceituar 
essa Incompatibilidade de procedi
mento com o respeito devido pelo 
membro de cada Câmara à sua Câ
mara. É ato politico de sensibilida
de que dois terços da respectiva Câ
mara sinta com relação ao compor
tamento de um companheiro. 
4. É preciso que haja procedimen
to, seja atitude ou reação da pessoa, 
no meio social, como pressuposto do 
decoro. Esse comportamento tanto 
pode ser dentro da Câmara, ou fora 
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dela, tanto pode ser na vida pública 
como na vida privada. O procedi
mento tem que ser fato acontecido. 
Se não houver fato, o controle judi
cial pode anular a deliberação da 
Câmara por melo de mandad·o de se
gurança. Será abuso do poder. 

5. Este dispositivo se relaciona com 
o § 2.o do art. 35, com o parágrafo 
único do art. 125, com o art. 182 e 
com o art. 154, todos da Constitui
ção. 

6. O Regimento Interno de cada 
Câmara dispõe sobre o processo a se
guir para a perda do mandato. 

7. O art. 72 da Lei Orgânica dcs 
Partidos Políticos, Lei n.o 5. 682, de 
21 de julho de 1S71, estabelece a 
perda do mandato para o Senador, 
Deputado Federal, Deputado Esta
dual ou Vereador que, por atitude ou 
pelo voto, se opuser à:s dlretrlzes 
legitimamente estabelecidas pelos 
órgãos de dlreção partidária ou dei
xar o partido, sob cuja legenda for 
eleito. 

8. Decoro parlamentar são as nor
mas costumeiras de bom procedi
mento, na Câmara ou fora dela, dos 
Deputados e dos Senadores. 

9. Instituições vigentes são as 
constantes da Constituição. Como 
Instituições, a Constituição enume
ra as Forças Armadas, Isto é, a Ma
rinha de Guerra, o Exército e a Ae
ronáutica." 

o Direito Oonstltuciona:I ocupa-se do 
decoro parlamentar e o que nos parece 
tormentoso é conceituar quando ocorre 
a falta de dec·oro. O exemplo clássico 
na história do Parlamento é o do Depu
tado Barreto Pinto que, por atas repe
tidos e contumaz falta de ética, facllltou 
o Congresso a decretação e declaração 
de perda do mandrto. Aliás, de passa
gem, vale lembrar Pontes de Miranda, 
que acha que, no caso, há decisão de
claratória negativa. 

Mas, só para mensurar as dificulda
des, vamos evocar texto de estudo do 
professor Miguel Reale sobre Decoro 
Parlamentar e Cassação de Mandato Ele
tivo. Eis um trecho da lição (Revista de 
D.ireito Público- Ano III- vol. 10): 

"Nálo é cLemal:s Ir até às raizes da 
pa1avra, pois multas vezes, a pers
peotiva real d:as coisas não é d.ada 

mais claramente por esse ato de re
mont,ar até às suas fontes expres
s!onals. 

Dec·oro é paJ.a1nra que, consoante sua 
valz lrutlna, sign!nca "conV'Emiênci.a", 
tanto em relação a si (no que toca 
ao comportamento próprio) como em 
relação aos outros; equivale, pois, a 
ter e manter oe>rreçálo, respeito e 
dlgnidad·e na f,orma doo atias·, de con
formidiade e à •altura de seu status e 
cte suas cirounstânc~as. o que impli
ca uma l!nha die ·aJdequaçálo e de ho
nestidade. Nesse sentido. dlz~a: "et 
quod decet bonestum est 'et quod ho
nestum est decet." 

Essa idéia de confoll1lllldade ou con
vemiéncia foi que inspirou Thomas!us 
a pôr o deoorum entre o justum e 
honestum, segundo a máxima desti
nada à disdpllma da Poli:tica: "Quod 
vis ut alii tibi faciant, tu ipsis fa
cies." 

O núcLeo da palavra "decoro" é dado, 
como se vê, pelo sentido de "conve
niência", na dupla acepção física e 
moral deste termo, im~tando sem
pr.e a noção de medida ou eLe ade
quaçãio condigna entre o ato p.ra.ti
ca.cto e a slltuação de quem o pratica. 
l1: o que, aliás, resulta, dD.<l registras 
das mestres ·da lin~. comt> se pode 
ver, em Moraes ("hOnra, respeito 
devido a al~rUém pOil' seu nascimemto, 
ou dignidade; ·a conv.en!ênci.a das 
ações, e outras exter!orida.cLes com o 
caráter da .pesso•a"), Laudel!no F1rei
re e Caldas Aulete ("respeito de si 
mesmo ·e ·dos outros; IIJ~atamento, de
cência; dign!da.de moral, nobreza, 
brlo, hom-acLez"). 
Trata-se, pois, de uma virtude rela
tiva .ao status do agente, po~ envol
ve sempre o .ex:rume da •llJdequação ou 
conformidade entre o ato e as suas 
c111cunstâ.ncias. Isto •assegura a pos
sib!Udaode d•e v&!ficar-se se dada 
co~duta é ou não "decorosa", de ma
neira objetiva, .em juizo seguro e lm
pareial, •a co·bro do flutuante e mcer
to mundo cl:as apreciações subjetiva&. 
Assim sendo, quand•o a Oe>nstitu!ção 
se .ref·ere a "decm:o parlamentar'', 
en.t11a .peLos olhiO•s que qu:er significar 
a forma ·cte comportamento <Lo par
lamentar de conformidade com as 
respons•abllldad·es das funções que 
exe11ce, peraiilite a ooc!e.daJd•e e o Es
ta.cL:>. 
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O status do Deputado, em relação ao 
qual o ato deve ser med}do (e será 
comecUdlo ou decoroso em l'azão des
sa; medida) 1mpllea, por coosegulnte, 
na.o só o resa>etto clio par~ame:Illtar a 
si próprio, oomoo •BIO órgão a que per
tence, segundo a fól'mula polÍitioa de 
Thcma:sJ.us já lembrada.: "~aça aos 
outros o que quer que lhe façam." 

No furndio, falta de decoro parlamen
tar é falta de d•ecêlncla. no oompor
tamento pessoal, ca,paz de desmere
eer a. Casa dos Representalntes (ln
continência de conduta, embriaguez, 
etc.) e falta d!e respeito à dignidade 
do Poder Legislativo, de modo a ex
pô-lo •a críticas inf·llliida.dla.s !llljuSitas 
e irremediáveis, de forma.' in<:onve
niente. 

Este último poilllto me parece essen
cial, ·POis é só graças 810 seu rigoroso 
exa.me que se poderá preservar o de
coro ;parlameilltar, sem ofensa do di
reito, 0111 melhoa.-, do dever de critica 
e de Uscalização que eabe ao Depu
tado, com relação tanto aos a.tos ex
·temo·s como aos mternos à Assem
bléia -dos •l1epresen1iantes do povo. 

Para que uma erítica, movida por 
um Deputadlo a decisões ou procedi
me:Illtos inltemo.s da. Câma.l'a, possa 
ser ·corudderad!a l.ndeoor.osa não bas
tam •opiniões puva.menrtie subj etivas 
de seus pares, pois pod1em elas ser 
fvuto de melindres ofendidos ou ser 
me11as exp11essões de contrastes pes
soais ou ideológicos, devendo, por 
OOil®eguinte, ser oomprovada a •exis
tência de um oom,pleXIo eon~nwente 
de elementos objetivos, suscetiveis de 
ser verificados por um observadoJ." 
imparcial, a ·saber: 

a) existêneia de dolo, isto é, die ma
nifesto propósito de denegrir a ins
tl:tuição Legisl:a.tiva ou outro órgão do 
Esta.do merecedor de respeltto; 

b) gra.twtamente da crítica, isto é, 
~a.ta.l ausência de fUI!ldamento patl'a 
1eg~t1mar o j.uizo fomnula.do, bastan
do palia 1egitlmá-1o a simples oco:r
rênclta de indilllios qumto à ineon
v:eniência. ou à irregwarida.lie do a.to 
1mpu~a.do; 

c) agressividade dispensável, oo-m 
àescottesla linoomprutível com o aJe
ga.do objetivo de def,esa do bem pú
blico. 

Se esses três requisitos não emergem 
da ·critica feita, de mameira. objetiva 
e l:rretorquivel, não há como falar 
em faLta de decoro parlamenbllll', pois 
o que existe é ·apenas o exercicio nor
mal die Ullll poder-dever inerente li!O 
ma.ndiruto político, muito embora pos
sa produzir efeitos consldel'a.dos ás
peros ·e injustos pelos demais legisla
dores l!itingidos." 

IV 

Entendo que o PareceJ." fixa os lim1Jtes 
de atribuições regimentats da Comissão 
de Constituição e Justiça e diante do ex
po.sto concluo: 

a.) A Comissão de Constituição e Jus
tiça recebe a Representação da Mesa do 
Senado Federal, considerando-a ccmsti
tucional e jllll'Ídica; 

b) o Relatório da Comissão Especial do 
Senado Federal .para av,eriguações pl1eli
mmares, oa.-lgina.dlo de solicitação do llD
bre Senadio·r Wilsoo Oa.mpos e que in
tegra a Representação ora. ·aprecia.lia, le
V1a.nta uma série de eventos merecedores 
de proeedimento que instrua convenien
temente o pvocess.o e ·enseja defesa do 
pariamentar, de moo•do que o Sena.do seja 
capacitado a dectcillr se no cha.ma.do Caso 
Moreno fiOi f·erido o decoro parlamentar; 

c) Assim, somos de Pa:recer, arrimados 
no § 1.o do a11t. 36 do Regimento que é 
lmper!lltiva a acei-tação da Representação 
para melhor exame dos fatos, obedecido 
o ritual previsto na nossa Lei Interna. 

Sala da.s Comissões, em 2 de abril de 
1975. - Accioly Filho, Presidente - José 
Lindoso, Relator- Nelson Carneiro (De
c1al'açãio de voto eonforme notas taqui
gráfieas anexas) - Heitor Dias - Gus
tavo Capa.nema (DeclaraçãtO de volto con
fo·rme i!liOibaJS taquigráfiea.s anexas) -
Leite Chaves <Declaração d!e voto con
forme notas ·ta.quigrãficas anexas) -
Osires Teixeira - Helvídio Nunes - Or
lando Zancaner - Henrique de La Roc
que - Italivio Coelho - Dirceu Car
doso (De acordo ·com voto em separado. 
Pelo prosseguiment.o da apuração do f·a
to, mas com as restrições regimentais le
v!IIIJitaJd,as no meu voto>. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Nos termos do aa.-t. 37 do Regimento 
:rnte!1Il0 e de a.oo11do C>Om as indicações 
das Lideranças, designo a seguinte Co
missão Es.pecial pa:ra l.nlstrução da ma-
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térla: pela ARENA - Senadores José 
Lindoso, Renato Franco, Lu1z Cavalcante, 
Osires Teixeira, Mendes Canale e MiLton 
Cabral; pelo MDB - Senadores Lázaro 
Ba.rboza., litama:r Franco e Evandro Car
rewa. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Pl'esi
dente, peço a palav:re pa:ra wna questão 
de·ox.ctem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Com a palavra o nobre Senador Ita
mar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - (Pela or
dem.) Sr. Pres!deme, foi indicada a Co
missão, o número de Membros e o obje
t!vo da Comissão. Gosllariamos que V. 
Ex. a nos infOil'masse qual o pl"azo que essa 
Comissão tem p!Wa anitir o seu parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em resposta à questão de ordem le
va.ntada peLo Uus1tre e oobre Senador 
Itamaao Franco, •a Presidência, tendo em 
vista ser o Regimento tnterno om1s.so 
quanto ao prazo que a Comissão terá pa
ra concluir os seus trabalhos, com apoio 
no art. 52, item 35, da Lei Interna, não 
havendo objeção do Plenário, tomando 
por base as disposições contidas no art. 
137, combinado com os arts. 164, § 1.0 , e 
37, do Regimento Interno, estabelece o 
prazo de vinte (20) dias, conforme o con
cedido à Comissã.o de COII1St!tuição e 
Justiça pe1a •alinea. a do wrt. 137. Esse 
])llazo poderá ser prwro•ga.do nos temws 
do § 2.0 do citado art. 137. 

"Durante a diligência ou consulta, 
l.niterromper-se-á o prazo da COmis
são para o exame da mrutérla.." 

Aplicmdo-se, por extensã.o, essa dis
posição regimental, não re descoll!ta.rá, 
do tempo da Comissão, o prazo estabe
lecidJO no att. 37 do Regimento Interno, 
Isto é, pllJl'a apresentação da defesa, 
proceder dUigênclas e para que o acusa
oo possa falrur sobre o Parecer. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Levantei 
a questão de oodem porque o .art. 37, no 
seu § 2.o diz: 

"Apresentada ou não a defesa, a 
Comissã.o, após proceder às diligên
cias que entender necessárias, emi
tirá pal"ece'r ... " 

Não se estabelece aqui, realmente, o 
pl"azo de dillgenciamento da Comissão, 

l"azão pel·a qual eu perguntei, baseado 
em que B.l"tlgo do Regimea~~to se poderia 
fixar prazo, em se tl"wtanJCl,o de uana Co
missão estabele.cida para estudar o m
clso II do art. 36. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Como é om~sso o Regimento, a Pre
SLdêncla resolv-eu dar esta mtel"Preta
çã.o pa,ra a •tramitaçã.o da matérl·a, apli
Cilaldo-se, no caso de dillgêncla, o dis
pl>sto :no § 2.0 do ·art. 164. 

O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex.a 
dá o prazo de vinte dias. para a COmis
são delibel1all' .após ser estabelecido o que 
prescrev·e o § 1.o do ,wrt. 37? Porque, de 
·acondJO com o § 1.0 , nós teriamos, trinta 
<lias. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Eu não desejo que V. Ex.a não fique 
sruti-sfelito com ·a ·expUcaçã.o dada. Não sei 
se desejaria que fosse lida novamen·te a 
deliberação da Presidência. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Conside
ro-me satisfeito, Ex.a 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Nada mais ha\"endo que tl"atar, vou 
ence<l'l'!a.r a Sessão, design;ando para a 
Sessão O~dmária de hoje, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Reque
rimento n.0 40, de 1975, do Sr. Senador 
Nelson Oam.eiro, solicita.ndo o desarqul
VIIImeillto do Projeto de Lei do Senado n.0 

5, de 1974, de sua autoria, que altera a 
recl:ação do art. 84 do Código Penal. 

2 

Votação, em ·turno único, dJO Reque
rimento n.0 41, de 1975, do Sr. Se
nador Nelsoal Carneiro, solicitando o 
deswrqu1vamento eLo Proje.to de Lei do 
Sena.do n.0 15, de 1974, de sua autoda, 
que aLte11a a legis1açã.o da Previdência 
Social e dá outras providê·ncl•as. 

3 

V.o1tação, em turno único, do Requeri
mento :n.0 124, eLe 1975, de ruutoria do 
Sr. Senador Roberto Saturnino, so
licitando a transcrição, nos Anais do 
Senado, das entrevistas do Sr. Se
nador MagalhãJes PiiJJto, Presidente do 
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Senado Federal e do sr. Deputado 
UllYsses Gulma.rães, Presidente do· MDB, 
ooncedi~as à revista Visão. 

4 

DiscussiLo, em turno único, do Projeto 
d:e Lei da Câmara n.o 127, de 1974 (n.0 

308-B/71, na Casa de origem), que dá 
valor ·de documento de 1den tida.cl:e às 
cSJIIteiras expecllda.s pelos órgãos fisca
lioodol'les õ.e exercic~o profissiOnal e dá 
outm.s prov1dênc1as, tendo 
PARECER, sob n.o 680, de 1974, dia Co
missão 

- de Constituição e .Justiça favorável. 

5 

DisOlLSSão, em tu.mo único, do Projeto 
de Resolução n.0 70, de 1974 (apresen
ta.d,o pela Oomlssãio de Constituição e 
Justl~a como conclusão de seu Paxecer 
n.0 752, de 1974), que suspende a exe
cução do 81~. 192, caput, da Ooons.tituição 
do EstJa.ciJO do Rio GrSJnde do Sul, na re
daçãio da Emenda Oonst1tuc1onal n.0 2, 
die 30 de junho de 1972, e dias expressões 
"sof~er acldente ou", constantes ciJO Pa
rágl'afo único do refericiJO wrt. 192. 

Está eneeta.dla a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão ds 12 horas e 
·ao minutos.) 



27.3 Sessão da 1.3 Sessão Legislativa da 8.3 Legislatura, 
em 10 de abril de 1975 

PRESID:f!:NCIA DOS SRS. MAGALBAES PINTO, WILSON GONÇALVES, 
BENJAMIM FARAH E LENOIR VARGAS 

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

Adalberto Sena - Altevlr Leal -
José Gulomard - Evandro Carreira 
- Cattete Pinheiro - Jarbas Pas
sarinho - Renato Franco - Ale
xandre costa - Henrique de La 
Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco - Helvidio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevl
des - Wilson Campos - Agenor 
Maria - Dinarte Mariz - Jessé 
Freire - Ruy carneiro - Lulz Ca
valcante - Lourlval Baptista -
Dirceu Cardoso - Amaral Peixoto -
Benjamim Farah- Nelson Carneiro 
- Itamar Franco - Magalhães 
Pinto- Franco Montoro- Benedi
to Ferreira - Lázaro Barboza - Ita
livl·o Coelho - Mendes Canale -
Saldanha Derzl - Accloly Filho -
Leite Chaves - Mattos Leão - Eve
láslo VIeira - Lenoir Vargas -
Otair Becker- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 40 Srs. Senadores, Haven
do número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

Não hâ Expediente a ser lido. 

O Sr. 1.0 -Secretárlo procederá à leitu
ra de projeto de lei encaminhado à 
Mesa. 

l!l lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 48, de 1975 

Dá nova redação ao art. 225 da 
CLT. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 225 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 

1943, passa. a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 225 - A duração normal de 
trabalho aos bancários poderá ser 
excepcionalmente prorrogada até a 
(oito) horas diárias, não excedendo 
40 (quarenta) horas semanais, ob
servados os preceitos gerais sobre 
duração do trabalho." 

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 
Ao examinarem o problema. da dura

ção do trabalho, Orlando Gomes e Elson 
Gottschalk procuram demonstrar quão 
acertada foi a limitação da jornada, afir
mando: 

"A duração do trabalho não conhe
ceu limites durante um largo pe
riodo da história da humanidade. 
Por muitos séculos, a sua delimitação 
era reg~da pelo mecanismo das leis 
naturais. A civilização e a experiên
cia do homem deram-lhe a convic
ção de que a instituição de repouso 
ou tempo livre era útil sob tripllce 
aspecto: 

a) fisiológico; 
b) moral e social, e 

c) econômlco. 

A Fisiologia forneceu os dados para 
o primeiro fundamento cientifico da 
conveniência da limitação da dura
ção do trabalho. De fato, cientistas 
verificaram que o organismo huma
no sofre desgastes quando se põe em 
atlvldades, queimando as energias 
acumuladas numa maior proporção. 
Os modernos fisiologistas descrevem, 
com luxo de pormeno1•es, u1o o pro-

"310 LAULANTE, Elementos de Phlslolocie; 
SAMSON WRIGHT, Flslolol:'la AplicadA. 
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cesso pelo qual a fadiga se Instala 
insidiosamente no organismo huma
no quando desenvolve prolongada 
atlvidade. A perda de oxigenação 
do sangue, o aumento de sua taxa 
hldrogênica, a formação excessiva de 
ácido lático e de COnH2 são alguns 
dos fatores que concorrem para a 
formação das toxinas da fadiga. A 
acldemla que se !erma excita a res
piração e aumenta a ventilação pul
monar, produzindo os sintomas sub
jetlvos de mal-estar ou dlspnéla. 

Se o organismo humano se entrega 
a uma at!vldade sem trégua, a fa
diga se converte em fadiga crônlca. 
Esta, como observa Labranca, pre
dispõe o Individuo (a vida) às do
enças e conduz à Invalidez e velhice, 
abreviando a vida humana. (311) 

Pallaclo, estudando as projeções so
ciais da fadiga, demonstra a sua no
civa Influência sobre o desenvolvi
mento do próprio organismo, a mor
talidade, os acidentes do trabalho, a 
tuberculose, e até mesmo a fadiga 
hereditária, como uma das causas 
mais sérias das perturbações sofri
das pelo organismo da mulher, que 
repercutem d·olorosamente na des
cendência. (312) 

Saliente-se que não se trata, ape
nas, de fadiga muscular, eis que ca
da Impulso de trabalho dado a um 
músculo provoca o que se chama Ir
ritação no sistema nervoso central. 
A continuada operação produz des
gaste da substância nervosa, e de
termina a !adlga cerebral com todas 
as suas conseqüências". (313) 

Consideradas, pois, as limitações 
inerentes ao organismo humano em 
face da fisiologia do trabalho e as 
conseqüentes alterações físico-quí
micas que este produz sobre aquele, 
não podia o leg!slad.or permanecer 
indiferente diante do problema da 
duração do trabalho. A sua primei
ra lnvestLdura foi no terreno da du
ração diária, estabelecendo a jorna
da máxima legal, e, logo a seguir, 
Instituindo o descanso semanal. 
Comprovou-se, porém, com o correr 
dos anos, que essas limitações não 
eram suflc!en tes. 
o organismo humano precisava ali
jar dos músculos e do cérebro todo 
os resíduos da combustão e, com 
eles, a fadiga. Um período de des
canso assaz curto não preconiza o 

efeito desejado, porque ficavam 
"restos de fadiga" das tarefas ante
riores, que Iriam diminuir a capa
cidade de trabalho e rendimento do 
empregado durante as tarefas. Os 
restos da combustão orgânica iriam 
somar-se com os novos processos 
quando do reinicio do trabalho, 
anulado os benéficos efeitos dos 
descansos intermediários. 
Impunha-se, assim, um descanso 
mais longo, mais restaurador, que 
pudesse eliminar do organismo hu
mano todas as tcxlnas da fadiga 
remanescentes do trabalho anual. 

As férias podem ser consideradas, 
sob este aspecto, como um descanso 
lntegratlvo de energias consumidas 
e não de todo restauradas, durante 
um longo período de ativldade. 
A justificação da limitação tempo
ral do trabalho do ponto de vista 
moral está no respeito que se deve 
ter pela dignidade da pessoa huma
na. 
Sob este aspecto - di-lo Mossé -
tem legitimamente direito de des
•frutar uma vida pessoal, fora da 
vida profisSional, em que possa 
cumprir sua função social. Desen
volver-se intelectual, moral e fisi
camente, participando dos benefícios 
da cultura e da civilização moder
nas. (314) 

Com efeito, nos tempos modernos a 
"vida pessoal" do trabalhador su
bordinado foi dissociado de sua 
"vida profissional", paralelamente 
com a dissociação operada, através 
dos tempos, entre o homem e a má
quina, posta esta a serviço daquele 
e não mais como seu senhor abso
luto. Em certa definição, hoje su
perada, aparece a máquina como 
principal e os que trabalham como 
órgão conscientes adjuntos aos ór
gãos inconscientes e todos subordi
nados à mesma forma motriz. (315) 

Com a nova concepção, pela qual 
se procura dissociar as "duas vidas" 

311 ''Igtene e asstatenza soctale dei Iavoro", 
ln Nuovo Dlgesto Italiano, verb. Lavoro, p, 
506-597. 
312 La fadiga y sus proyecclones sociales, 
p, 287 e segs. 
313 OTTO BAtJ'l!:Il., capitalismo y socialis
mo en Ia postguenn, p. 86. 
314 Economia et Legislatlon Jndustrialle, 
p. 164. 
315 A. PALLAOIOS, p. 38. 
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do empregado, a "pessoal" e a "pro
fissional", durante tanto tempo con
fundidas e menosprezadas pela ti
rania da máquina, surgiu a necessi
dade de dignificar a "vida pessoal" 
do empregado, quase abolida .e es
magada no curso de um longo siste
ma de completa sujeição. Não se 
poderia atingir este objetivo sem 
que antes se concedesse uma trégua 
à "vida profissional" do individuo, 
permitindo-se, assim, que ele pudes
se afastar-se dos labores de rotina, 
por um tempo razoável, a fim de ter 
oportunidade de cultivar a 1ntell
gêncl3:J distrair o espírito das preo
cupaçoes de cada. hora, dedicar-se 
aos cuidados da fa.milla, fortificando 
os seus liames, divertir-se. Em suma, 
recriar a per.sonalldade e elevar o 
caráter deformado pela brutalidade 
de um trabalho esgotante e con
tinuado. 

o fundamento económico pa.ra a li
mitação da duração do trabalho é 
tese amplamente debatida em dou
trinta. (316) Não se negam as vin
culações que unem o progresso do 
Direito do Trabalho em geral e, em 
particular, no setor da limitação da 
duração do trabalho, e o desenvolvi
mento da infra-estrutura técnica e 
econômlca. Elucidativo, a propósito, 
foi o inquérito de alta relevân
cia (317) procedido para apurar os re
flexos da implantação da jornada de 
oito horas. Apurou-se que esta 
exerceu uma. ação estimulante sobre 
o progresso técnico e sobre o próprio 
rendimento dos empregados. A pro
dução mundial, longe de diminuir, 
aumentou, obrigando as empresas a 
adota.rem uma. organização mais 
perfeita, a aperfeiçoarem a técnica 
e a melhorarem o seu material. 

Já se afirmou, com muita. autori
dade a1s, que se pode e se deve re
duzir a duração do trabalho na. pro
porção em que os process·os da 
técnica o permitam. Deve haver 
certo sincronismo entre o aumento 
do descanso e o aperfeiçoamento da 
técnica.. Contudo, o progresso téc
nico não deve vir necessariamente 
antes da redução da duração do 
trabalho. Esta última pode, em cer
tos casos, antecipar o movimento 
técnico e o estimular. 
Isso comprova que, embora o Direito 
do Trabalho não possa. progredir se
não nos limites das posslbllldades 

técnicas e econômlcas, não menos 
verdadeiro é o principio de que este 
último progres.so multas vezes está 
na dependência do primeiro. 
o aproveitamento pacifico da ener
gia a.tômica., as maravilhas da ciber
nética, o desenvolvimento da auto
mação já começam a preocupar os 
paises mais altamente desenvolvi
dos, propiciando a redução da jor
nada para seis e sete horas <Rússia, 
Estados Unidos), sem redução da 
correspondente remuneração. 
Os dados conhecidos comprovam 
uma adaptação da técnica ao espi
rita das reformas sociais a1o. 
Não se justifica mais uma atitude 
de prevenção contra toda reforma 
social, ou uma posição de absenteis
mo do Estado diante desses proble
mas. A respeito deles, é sempre 
oportuno lembrar as sensatas pala
vras de Paul Pie, ainda hoje atuals: 
"Tais reformas são o melo de pre
servar a sociedade atual de toda 
transformação, mediante concessões 
oportunas âs legitimas reivindica
ções das massas, e realizar, segun
do a eXpressão de Gide, a economia 
de uma revolução." a2o (Curso de 
Direito do Trabalho, p. 270 a 273). 

E, se o trabalho em geral justifica 
o estabelecimento de limites à sua dura
ção, determinadas tarefas, pela sua com
plexidade, dureza ou perlculosidade, im
põem uma redução ainda maior do 
período de atividade diária dos seus 
cxercentes. 

Entre os serviços que, por sua natureza 
e responsabll1dade, exigem tratamento 
especial quanto à duração da jornada 
de trabalho, destaca-se, sem dúvida, o 
dos bancários, pois, conforme acentua 
Amaro Barreto: 

"Pela atenção permanente gue se 
exige na execução desse trabalho, 
seu prestador se eXpõe aos riscos da. 
316 GERMAm·MA:a:rm, prefllc!o à obra de 
P. FARGEAUD. L'Apllcatlon des nouvelles 
lois soclales: DE PONTIN, La técnica dei 
trabajo, p, 21; DURAND e VITU, op, c!t., 
t. I, p, 26. 
317 Inquérito procedido por Edgnrd MI· 
lhnud, com!ss!on!IC!o por Albert Thomas, 
nntlso Presidente <ln OIT. 

318 R. MOSSE, op, c!t., p, 165. 
319 !nquórlto procedido por comissão par· 
lamentar nos Estados Unidos; vide PALLA
OIOS, op. clt., p, 271. 
320 Lcglslatlon lndustrlnlle, 4.• ed., p, 21." 
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fadiga e do esgotamento de ener
gias. Ocorre, aí, a ampliação da ga
rantia, com que se estabelecer uma 
duração menor do trabalho." (Tute
la Especial do Trabalho, v. I, p. 20) 

Apoiado, por certo, na aludida verifi
cação, o legislador brasileiro, ao reunir 
as normas de proteção ao trabalho até 
então vigentes, transformando-as na 
CLT, dispôs, com relação à jornada de 
trabalho dos bancários: 

"Art. 224 - Para os empregados em 
bancos e casas bancárias será de 
seis horas semanais a duração nor
mal de trabalho, excetuados os que 
exercerem as funções de dlreção, 
gerência, fiscalização, chefes e aju
dantes de seção e equivalentes, ou 
desempenharem outros cargos de 
confiança, todos com vencimentos 
superiores aos dos postos efetlvos." 
(Redação original da CLT, publica
da no D.O. de 9-8-43) 

Mais tarde, ao Introduzir o chamado 
"sábado Inglês" na semana de trabalho 
dos empregados em tela, a Lei n.o 1.540, 
de 3 de janeiro de 1952, deu ao caput 
do art. 224 a seguinte redação: 

"Art. 224 - O horário diário para 
os empregados em bancos e casas 
bancárias será de seis horas con
tínuas, com exceção dos sábados, 
cuja duração será de três horas, per
fazendo um total de trinta e três 
horas de trabalho por semana." 

Por fim, o Decreto-Lei n.0 915, de 7 
de outubro de 1969, extinguiu o traba
lho dos bancários aos sábados, dando ao 
caput do art. 224 a forma abaixo: 

"Art. 224 - A duração normal do 
trabalho dos empregados em ban
cos e casas bancárias será de seis 
horas continuas nos dias úteis, com 
exceção dos sábados, perfazendo um 
total de trinta horas de trabalho por 
semana." 

Inexplicavelmente, deixou de fazer a 
correspondente modificação no artigo 
Imediato, que, desse modo, continuou 
prevendo a prestação de até 45 horas 
semanais, na hipótese da prorrogação 
admitida na primeira parte do disposi
tivo. 

Ora, trabalhando no máximo 8 horas 
por dia de segunda a sexta-feira (já com 
a prorrogação acima referida), não ha
verá possibilidade de os bancários com
pletarem as 45 horas semanais, previstas 

no art. 225, numa época. em que ainda 
vigorava a semana de 6 dias com melo 
expediente aos sábados. 

Evidenciado, destarte, o descompasso 
entre as normas contidas nos arts. 224 
e 225 da CLT, Impunha-se a revisão des
te último, com o objetlvo de colocá-lo 
em sintonia com o Imediatamente ante
rior. Esta é a finalidade do projeto nes
te momento submetido ao exame do Se
nado Federal, 

Vale acrescentar que a solução acima 
já foi proposta, pelo Profea.sor Evaristo 
de Moraes Filho em seu Anteprojeto de 
Código do Trabalho, cujo art. 32 deter
mina o seguinte: 

"Art. 32 - A duração normal de 
trabalho dos bancários poderá ser 
excepcionalmente prorrogada até 8 
(oito) horas diárias, não excedendo 
de 40 (quarenta) horas semana.ls, 
observados os preceitos gerais sobre 
duração de trabalho." (Suplemento 
ao D.O. de 23-4-63.) 

Tratando-se, portanto, de simples cor
reção de falha oriunda da pressa em 
que, na maioria das vezes, se procura 
modificar a CLT, confiamos no êxito da 
propositura que · a consubstancia, elabo
rada com base nos estudos realizados 
pelo Sindicato dos Empregados em Es
tabelecimentos Bancários de São José 
dos Campos, São Paulo. 

Sala das Sessões, em 10 de abril de 
1975. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 5.452 
DE 1.0 DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

• o ••••••••••••••••••••• o ••••• o ••••••• o o • 

Art. 225 - A duração normal de tra-' 
balho dos bancários poderá ser ex
cepcionalmente prorrogada até oito ho
ras diárias; não excedendo de quarenta 
e cinco horas semanais, observados os 
preceitos gerais sobre duração de tra
balho. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de LegisZação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O projeto lido será publicado e re
metido às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
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O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
pela. ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra, pela ordem, ao 
Sr. Senador Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presiden
te, acho que não é regimental, mas pe_
dlrla a V. Ex.a que, no Expediente, fosse 
lida apenas a ementa dos projetas. Do 
contrário, no dia em que tivermos aqui 
um projeto de código, a sua leitura 
ocupará todo o tempo da Sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Agradeço a sugestão de V. Ex.8 , que 
será acatada. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena
dor Evandro C.arrelra, orador inscrito. 

O SR. EVANDRO CARREmA - Sr. 
Pre.sldente, sr.s. Senadoras, eu lhes tra
go uma mensagem e tenho certeza que 
ela repercutirá e encontrará ressonân
cia no alto descortino, na sabedoria e 
na clarividência de V. Ex. as :S: o recado 
do meu povo, é o recado amazõnloo, 
cujo contexto é uma exortação, é um 
pedido, é uma súplica para uma nova 
tomada de posição, para um novo com
portamento e uma nova atitude em face 
e no trato da problemática amazõnlc.a, 
Infelizmente tão desvirtuada. Tão mal
tratada pelos p.seúdoplanejadores, pelos 
pseudo-economistas, que ainda não en
tenderam, ainda não compreenderam 
que a Economl.a é um capitulo da Eco
logia, e que não se pode estabelecer a 
dicotomia homem-ambiente. 

Talvez esteja sendo um pouco hirsuto 
e exigente para com os economistas e os 
planejadores; em verdade, a culpa não 
lbes cabe in totum. Ela se deve a. um 
preconceito, ao egocentrismo, à egolatria 
que talvez tenha promovido o desenvol
vimento do homem desde os seus arca

. nos, mas, quando ele passou da infe
rência perceptual para a Inferência. con
ceptual, já nüo tem mais cabimento esse 
comportamento ególatr.a. 

Há necessidade de se planejar con
forme o que estatul a Ecologia. o argu
mento é bastante válido, a-o se afirmar 
que, se não fosse este pendor, esta ten
dência de o homem circunscrever tudo 
à sua pessoa., de fazer com que tudo 
girasse em torno de si, ele não teria 
chegado ao ápice da escala zoológica e 
a esse estágio clvlllzatórlo. Em verdade, 
to! esta ânsia lnsopl tá vel, foi esse de-

seja egocêntrico de permanecer vivo, de 
tudo amealhar ao seu redor, que o afir
mou definitivamente. E a. matriz gera
dora de todos o.s fenômenos, ao colocar 
dentro da sinfonia universal, dentro do 
sistema macro e micro, um hidrocarbo
neto tetravalente, que possibilitou, em 
conjugação com o hldrogênf.o, o germe 
da matéria viva, geratriz essa que por 
sua vez facultou o primeiro coacervato, 
a primeira substância protélca, a pri
meira unidade biológica que flutuou no 
primeiro oce.ano, no primeiro pântano, 
e foi mercê desse anseio, desse desejo 
de sobreviver, que esta unidade se com
plexou e chegou até ao metazoárlo su
blime que é o homo sapiens. Mas este 
comportamento de ver tudo egocentrl
camente, já fora dllapldado, já fora der
rubano, há coisa de cinco séculos, com 
a Revolução Ooperniana., quando Copér
nico negou o raciocínio escolástico de 
que .a Terra era o centro do Universo e 
era o centro, porque o homem era o 
ser mais perfeito, tudo girava em torno 
dele e, habitando a Terra, ipso tacto, a 
Terra. era. o centro do Universo. Mas, 
hoje, se faz mister uma nova Revolução 
Copern!ana, para fazer uma espécie de 
lavagem mental, aquela Malêutlca, pre
conizada por Sócrates, de colocar o ho
mem no seu verdadeiro lugar, dentro de 
um sistema - que, por sua vez, é parte 
de outro, a fim de ensiná-lo que o Mun
do e o Universo não for:am feitos !)ara 
seu deleite, para que ele o depredasse 
ao seu sabor e ao seu alvitre, mas !)ara 
que se comportasse dentro de um equi
líbrio de sistemas, a ponto de garantir 
a sua própria sobrevivência, senão o fei
tiço viraria contr.a o feiticeiro. Dai, por 
que há necessidade Imperiosa de o com
portamento dos planejadores e dos eco
nomistas estar em consonância com a 
Ecologia. E esta digressão se fez neces
sária porque o nosso Amazonas, a nossa. 
Amazônia, necessita, mais do que qual
quer outra parte do orbe, deste enten
dimento para o seu planejamento, a fim 
de obtermos um desenvolvimento autên
tico, e não um pseudodesenvolvlmento. 

Quero, nesta hora, enfatizar, Sr. Pre
sidente e srs. Senadores, uma assertiva 
do nosso decantado Euclides d.a Cunha, 
quand·o em A Margem da História, 
afirmava. que o Amazonas era o mais 
lmpatr!ótico de todos os rios, o menos 
brasileiro. E é justamente por Isso que 
faço minhas as palavr.as de Euclides da 
Cunha, e as enfatizo: o grande algoz, o 
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grande flagelador do Amazonas, do meu 
Estado, não é outro senão o rio Amazo~ 
nas, porque, numa lição constante de 
internacionalismo, nascido que foi nos 
contrafortes andinos, recebendo, como 
tributários, membros que vêm do Parima, 
do planalto boliviano, ele dita, impõe 
constantemente à. Amazônia uma lição 
de internacionalismo que nós, amazonen~ 
ses, não aceitamos, não acatamos, con
tra a qual nos rebelamos. E neste reca
do planalto boliviano, e ele dita, impõe 
buna, que nos ajudem a domar este algoz 
t~r~vel, este flagelador inc.ansável. Ele é 
tao impatriótico, que deposita, ano após 
anos, mês após mês, hora após hora, mi
nuto após minuto, segundo após segun
do, milhões de metros cúbicos de sedi
mentos lá, no oceano Atlântico, que a 
corrente do Gulf Stream apanha e vai 
depositar na península do Iucatã e na 
península da Flórida. 

Mas, nós ainda não entendemos esta 
lição, e teimamos absurdamente em pla
nejar uma cultura pecuarista para o 
Amazonas, quando a sua vocação é, es
sencialmente, ictiológlca, e não pecuária. 

Lembro aos Srs. Senadores, neste mo
mento, que não estou sendo utópico nem 
fantasmagórico. Trouxe, para ler, um de
poimento do nosso eminente e ilustre 
Ministro Allysson Paullnelll. 

O Sr. Vasconcelo Torres - Permite V. 
Ex.a um aparte, antes de V. Ex.a ler o 
depoimento? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Pois 
não. 

O Sr. Vasconcelos Torres - lt um en
cantamento ouvir, permita V. Ex.a, esse 
"Amazonas" de s!mp,atia. Aqui os deba
tes têm sido importantes na área poli
tica, e quanto mais velho - como é o 
meu caso - na política, mais se aprende, 
principalmente com os novos que aqui 
têm chegado e que têm assim uma men
sagem multo importante a ser tr.ansml
t!da. V. Ex.a é um Intelectual. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Mul
to obrigado. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Citou o 
meu conterrâneo, que tanto cultuo, Eu
clides da Cunha. E aqui vai uma má
goa multo grande: fui autor de projeto 
de lei dando à. Transamazônlca o nome 
de Euclides da Cunha; todas as C·omis
sões do Senado, todas elas, de Justiça, 
de Transporte, de Segurança Nacional, 

todas elas apoiaram essa denominação e 
V. Ex.a, que é um estudioso e intelectual, 
bem sabe que não havia nada mais ade
quado, porque, no livro Peru versus Bo
lívia, Euclides teve o gênio de traçarar o 
roteiro que depois o Presidente Médici 
iria determinar fosse cumprido. Mas o 
meu prezado companheiro, Senador Ruy 
Santos, talvez atendendo determinação 
superior, derrubou esse projeto de lei. 
Essa é uma mágoa que vou curtir eter
namente. O assunto não envolvia finan
ças, e por Isso jamais perdoare!. S. Ex.a 
deve ter tido as suas razões, mas na 
hora levantou-se - aquele "senta e le
vanta" do Líder- e frustrou esta home
nagem pequena, barata, no bom sentido 
d.a palavra, porque todos nós estamos 
cerceados de apresentar projetas que ve
nham, assim, trazer despesas e com
promissos financeiros. Envaideço-me hoje 
de ouvir um intelectual na tribuna. Vou, 
diria, não discordar, mas no debate, 
quando V. Ex.a fala, e Euclides da cunha 
cita Isso, que o Amazonas é um rio in
ternacional, quero acrescentar que não 
é só a Flórida que se beneficia; hoje, 
depois das duze:ntas milhas do mar ter
ritorial brasileiro, nós podemos chegar a 
duzentas milhas da costa do Pará e da 
costa do Amapá. E a riqueza marinha 
aí se encontra, principalmente no que se 
refere ao camarão. As vezes, se está em 
Paris, LOndres ou em qualquer pais, e é 
o camarão das duzentas milhas que se 
consome, o melhor que hã, com as ca
racterísticas alimentícias, com o padrão 
Internacional das proteínas que ele en
cerra. Mas eu não vou aqui digredir, por
que v. Ex.a está produzindo um discurso 
tão bonito, repito, um Amazonas de sim
patia que eu apenas quis interrompê-lo 
para dizer que este é um momento de 
enlevo. A política é a nossa atividade 
principal, mas quando se ouve um Sena
dor que é um intelectual, é .assim uma 
pau.sa para meditação. E V. Ex.a não faz 
apenas literatura, V. Ex.a está mostran
do os problemas económicos da área que 
tão bem representa. Já conhecia V. Ex.a 
como poeta, devo confessá-lo, pelo Jor
nal do Brasil. V. Ex.a tem imagens fabu
losas, interessantissimas, e assim per
sonalíssimas; não imita ninguém. Então 
é assim esse Amazonas que hoje nos en
canta - e me permita um trocadilho -
essa carreira triunfal que me motivou 
interromper o seu belo discurso p.ara 
saudá-lo e para dizer que, isso slm, é 
atuação parlamentar. Ela talvez possa 
ser contestada quando V. Ex.11 diz que 
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a vocação é lctiológlca. Entendo que as 
áreas do Amazonas - e aqui uma pe
quena discordância, porque não faço &ó 
elogios, vou dar dez por cento de discor
dância, ou um por cento - acho que o 
Amazonas tem condições para o desen
volvimento da pecuária ... parabéns, por
que esse discurso que V. Ex.a faz, pre
cedido da fama que o trouxe aqui, está 
encantando, creio que não a mlm ape
nas, mas a todos nós que estamos tendo 
o prlvlléglo de ouvi-lo nesta tarde me
morável. 

Os Srs. Leite Chaves e Ruy Santos -
V. Ex."' permite um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA - Pois 
não. 

O Sr. Ruy Santos - Eu pediria ao 
nobre Senador Leite Chaves que me as
segurasse prioridade. (Pausa.) 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Ouço, 
então, o nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos - Estou ouvindo 
com toda a atenção - e não é para 
agradar-lhe -, estou realmente encan
tado com seu discurso. Mas fui chamado 
a debate ... 

O Sr. Vasconcelos Torres - Afetuosa
mente. 

o Sr. Ruy Santos - Quero dizer que 
Euclides, o grande Euclides da Cunha, 
não teria aumentado nada no seu nome 
em coLocá-lo na Transamazônica. No 
entanto, Transamazônica diz tudo, por
que está fazendo no Brasil e no mundo 
a propaganda admirável da região de 
V. Ex.a 

O Sr. Vasconcelos Torres - Felizmen
te o Senador Ruy Santos não me reba
teu. S. Ex.a não tem culpa; não quis 
chegar ao cerne da questão. Esse é um 
assunto passado em julgado e eu acho 
que chegará a hora, com o apoio de 
V. Ex.a, em que a estrada Transamazô
nlca terá que legitimamente ser chama
da de "Euclides da cunha". 

O SR. EVANDRO CARREIRA - Ouço 
o aparte do nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves - Senador Evan
dro Carreira, também estou de acordo 
com o Senador Vasconcelos Torres na 
maneira de reconhecer que o mérito do 
discurso que V. Ex.n. profere nesta Casa 
transcende os limites dos belisimos e va
liosos discursos que aqui têm sido profe
ridos. Mas, tal não me surpreende, por
que fiz questão de difundir logo que o 

conheci, que v. Ex.a não está no nivel 
dos normais; V. Ex.a é um gênio nesta 
casa e o tempo haverá de o confirmar. 
A sua linguagem é diferente, o seu en
foque dos problemas é diferente. Hoje 
mesmo, nesse discurso em que as frases 
e as palavras nem sempre são acessíveis 
a muito.s, o raciocínio é tremendo; ele 
fere como ferro. E acho que ninguém 
mais qualificado que V. Ex.a para falar 
sobre o Amazonas, porque é o Amazonas 
diante de outro Amazonas. Quando vl 
pela primeira vez o seu Estado, senti-me 
diante daquela página, que parece que 
é também de Euclides da Cunha, que 
diz que "A Amazônia é uma página ina
cabada do Gênesis". Só não estou de 
acordo com uma coisa: que se coloque 
o nome de Euclides da Cunha na Tran
samazônlca, porque seria sepultá-lo por 
duas vezes; a Tran.samazônica é a se
pultura da economia nacional, um dos 
maiores erros que o Governo já cometeu 
no Brasil! 

O SR. EV ANDRO CARREmA- V. Ex. as 
me inibem, me deixam até nervoso com 
tantas lisonjas. Não sei como agradecer 
os encômios, mas quero afiançar que o 
rio Amazonas é mesmo um rio que dita 
uma lição Internacionalista, mas que nós 
teimamos em não aceitá-la. Ele a dita 
com tanta eloqüência e veemência, que 
ele empurra o Atlântico a 300 quilóme
tros, numa ânsia de Eurâs!a, numa ân
sia de encontro com a Eurásla! Não há 
lição mais autêntica do que esta. Mas 
havemos de domá-lo com o concurso de 
V. Ex.n.s E, para domá-lo, há necessida
de, Sr. Presidente e Srs. Senadores, des
de que nós somos, e o reconheçamos, 
um povo pobre e em vias de desenvol
vimento, há necessidade de um elenco 
de prioridades para tentar a autentici
dade do desenvolvimento brasileiro. 

E o nobre senador Leite Chaves disse 
com muita propriedade - e o eminente 
Presidente da República parece estar 
reconhecendo Isto, tanto assim, que já 
parou a outra obra de Impacto e fa
raónica que se fazia no setentrlão bra
sileiro, que era a Perimetral. A Transa
mazônica é um desvio de prioridades no 
desenvolvimento brasileiro, porque na 
Amazônia só uma coisa comanda a vida: 
é o rio; só há um parâmetro e uma 
constante na Amazônia: é a presença 
da água. 

Já disse uma vez, que a Amazônia não 
é um continente litosférico e, repito, é 
um arquipélago continental. Não se pode 
enfocar a problemática amazónica, sob 
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o ponto de vl.sta económico, sem atender 
para esse ditame ecológico da presença 
da âgua. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Permite 
V. Ex. a um aparte, nobre Senador. 

O SR. EV ANDRO CARREmA - Pois 
não. 

O Sr. Luiz Cavalcante - Não co
nheço o Estado de V. Ex.8 , o qual é 
umas sessenta vezes maior do que a mi
nha pequenina Alagoas. Mas, bem sei, 
desde os tempos de estudante prlmârio, 
da generosidade da natureza em relação 
ao seu portentoso Amazonas. Quero re
portar-me, porém, a uma afirmação de 
V. Ex.8 , feita no Início do seu discurso, 
quando dl.sse que a vocação da Amazônia 
é !etiológica e não pecuária. Desculpan
do-me pela afoiteza com que ouso con
trariar essa afirmação do eminente co
lega, parece-me que a vocação do Ama
zonas não é essencialmente !etiológica; 
o é preponderantemente, talvez, mas não 
absolutamente. Porque, ao que sei, o 
Território de Roraima, onde cabe umas 
vinte vezes o meu Estado de Alagoas, é 
uma região muito propicia à pecuária, 
das mais propícias mesmo em todo o 
Brasil. Este, o reparo que, perdoe-me 
V. Ex.8 , queria fazer ao seu frondoso 
dl.scurso. 

O Sr. Vasconcelos Torres - Que eu jâ 
tinha feito, aliâs, perdoe-me V. Ex.a 

O SR. EV AN])RO CARREIRA - Não 
hâ dúvida. 

Nobre Senador, continuo envaidecido 
com os apartes, principalmente com o 
de V. Ex.8 Mas gostaria de dizer que 
quando enfatizo a vocação !etiológica do 
Amazonas não estou, em absoluto, eli
dindo aqueles outros critérios secundá
rios; não estou, de modo algum, dizendo 
que o Amazonas não tem vocações se
cundárias; ele as tem, como aquelas dos 
setores do minério, da borracha e da 
castanha, e, se o tempo me for favo
rável, eu me debruçare! sobre ela, da 
nossa Bertholletia excelsa, cuja amên
doa tem um poder nutritivo superior a 
2 ovos e a 300 gramas de· carne. E até 
hoje, ainda não se pensou em criar um 
mercado Interno; e aqui, arrimado no 
braço fraternal do nosso colega, Senador 
Roberto Saturnlno, quando apregoa uma 
Inversão na política económica, para 
intramuros e não extramuros. Nós, até 
hoje, na Amazônia, estamos sujeitos às 
flutuações de mercado, Impostas pelos 
Estados Unidos e pela Inglaterra, em 
torno da nossa Bertholletia excelsa. Mas 

se nós tivéssemos um mercado Interno, 
nós teríamos evasão para aquela produ
ção de amêndoas da Amazônia, e com 
l.sso favorecer o seu desenvolvimento. 

Voltemos à pecuâria, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores. Iniciei dizendo que nós, 
legl.sladores, somos obrigados a uma cul
tura ecumênlca, a um enciclopedismo. 
Temos que ter uma visão do sistema 
global de toda a ecosfera. Não podemos 
ver um setor, um único escaninho, um 
único meandro. Quando se fala em pe
cuária, fala-se - claro - em proteína. 
Por que criar boi se não é para tirar 
dele proteína, essa substância de que 
nenhuma célula do corpo humano pode 
prescindir? 

Mas, é precl.so que nós nos debrucemos 
sobre a explosão demográfica, sobre a 
afirmação j â tida e reconhecida como 
autêntica de Malthus, de que há um 
crescimento demogrâflco em progressão 
geométrica, e há um crescimento de re
cursos para a sobrevivência do homem 
em progressão aritmética. 

Logo, nós estamos, hoje, mais ou me
nos em números redondos, com quatro 
bilhões de seres humanos, cerca de três 
bilhões e oitocentos milhões. Dentro de 
trinta anos esta população terá atingido 
de oito a dez bilhões de habitantes. 

Então, o nosso problema não é perder 
espaço litosférico para o boi, mas ga
nhâ-lo para o homem. E, o que se fez? 
O que se formulou? O que se equacionou 
em torno da âgua, até hoje? Nada! Por 
que não aproveitar o espaço aquático 
para os viveiros de peixes, onde se en
contrará a mesma proteína que tem o 
gado? 

Os Srs. José Lindoso, Leite Chaves, 
Lázaro Barboza e Jarbas Passarinho -
Permite V. Ex.a. um aparte? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Eu 
gostaria, preliminarmente, de conceder 
aparte ao meu coestaduano Senador José 
Llndoso. · 

O Sr. José Lindoso - Senador Evan
dro Carreira, aprecio, com um gesto de 
fraternidade, cordialidade e entusiasmo, 
a estréia de V. Ex.~ na tribuna do Se
nado, defendendo problemas da nossa 
ârea, trazendo, portanto, para o debate, 
no plano nacional, um tema fascinante 
como o da vocação econômica da Ama
zônia. Faz V. Ex.o. uma opção em torno 
da piscicultura. Entendo que procede 
em grande parte a sua colocação. o que 
é necessârlo é que se considere que, na 
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Amazônia, ainda não se fez um Inven
tário de natureza científica, uma pes
quisa aprofundada, para que tenhamos 
a possibilidade de definir, realmente, a 
vocação económica da nossa área, ou as 
vocações económicas que ela pode ofe
recer. V. ·Ex.6 vai me permitir que faça 
um reparo, para que não passe em jul
gado um seu juízo relativamente à 
Transamazônica, na afirmação da vali
dade do rio. E lembramos, aqui, que é 
Importante o rio. Leandro Tocantins já 
escreveu um livro dizendo que o rio co
manda a vida. E na Amazônia, realmen
te, na civilização linear, plantada pelo 
português, foi exatamente às margens 
dos rios em que se localizaram as nossas 
pequenas cidades, presença da ocupação, 
da bravura do nordestino que para lá 
foi e que dá, portanto, uma presença de 
Brasil no processo de expansão nossa e 
de dilatação das nossas fronteiras. Mas, 
o que é Importante é que na Amazônia 
- não é só o rio - temos outros fa
tores .presentes que devem merecer a 
nossa Interrogação: a floresta, o .solo. 
Então, teríamos que ver que a colocação 
feita de se recusar validade à politica 
de se construir a Transamazônlca, ela 
está simplesmente enfocada por V. Ex.a 
dentro de um aspecto. quando o leque, 
realmente, de apreciação é bastante lar
g.o. A Transamazônica encerra aspectos 
de natureza política que não podemos, 
absolutamente, Ignorar. V. Ex.6 sabe que 
o Amazonas, durante a Segunda Guerra 
Mundial ficou isolado do resto do Brasil, 
)}arque só tínhamos acesso ao resto do 
Brasil através da água, e o bloqueio das 
no~sas costa.~ e as dificuldades Inerentes 
ao processo bélico nos levaram, POrtanto, 
ao Isolamento daquela área. Mas, o Im
portante é que na política de Integração, 
que foi a visão do Presidente Médicl, a 
Transamazônica não representava. abso
lutamente, uma obra faraónica. Repre
sentava a afirmação da soberania do 
Brasil sobre a Amazônia, numa política 
correta de ocupação. Se neste momento, 
com a crise do petróleo, pode-se de.slo
car o enfoque de prioridade na constru
gão rodoviária, naquele Instante em que 
não nos afligia tal problema e estáva
mos preocupados com o processo de In
tegração, válida, Inteiramente válida era 
a Transamazônlca, como é a Perimetral 
Norte, porque rasgando a floresta é que 
vamos ter a possibilidade de descobrir o 
que ela encerra relativamente ao proble
ma dos minérios e desvendar tudo aquilo 
que de mistério se lança em torno do 
Amazonas, tornando racional a nossa 
atuação e a nossa ocupação. Parabenizo 

V. Ex.a pelo seu discurso, é uma con
tribuição para o debate, é uma afirma
ção de puro amazonismo, é o seu fa
moso recado amazónico, que V. Ex.6 traz 
com o entusiasmo da sua mocidade. Mas, 
não radicalizemos posição, tomemos a 
posição humilde de quem se pergunta, 
qual o caminho a trilhar e busquemos 
o socorro da ciência e da pesquisa para 
definir esse caminho, que é, sobretudo, 
um caminho amazónico e brasileiro. Pa
rabéns a V. Ex.a (0 Sr. Presidente faz 
soar a campainha.) 

O SR. EV ANDRO CARREmA - Muito 
obrigado, nobre Senador José Llndoso, 
meu antigo mestre na Faculdade de Di
reito do Amazonas. o tempo exiguo já. 
se faz premente. No entanto, gostaria ... 

O Sr. Leite Chaves- Permite V. Ex.a 
um aparte? Só para aproveitar o mo
mento. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Pois 
não. 

O Sr. Leite Chaves - Em abono da 
afirmacão feita por V. Ex.a de que é 
na água que o Brasil e o Amazonas de
vem buscar outros caminhos, outros ho
rizontes, trazemos a lição da economia 
japonesa, que tem como certo que um 
alqueire de água produz muito mais do 
que um alqueire de terra. E os japone
ses têm feito, no Brasil, demonstrações 
desta verdade económica do Oriente. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Jus
tamente, Excelência. 

Nobre Senador José Lindoso, gostaria 
de esmiuçar o aparte de V. Ex.a mas o 
tempo não mo permite. No entanto, o 
que me vem à retentlva gostaria de re
trucar, de Imediato, com toda gentileza 
e cavalheirismo. Nobre Senador, para se 
pesquisar, hoje, uma região não se pre
cisa mais de penetrar na mata. O sonar 
é uma técnica nrodema; os satélites ar
tificiais, os .satélites ERTZ penetram a 
mais de 2 mil metros do solo e revelam 
tudo. Não há mais necessidade. 

Eu, prestem bem atenção, nobres Se
nadores, enfatizei um elenco de priori
dades. Se sou pobre e ganho, por acaso, 
10 milhões de cruzeiros, não vou com
prar um anel de brilhantes que custa a 
mesma quantia; faço, em casa, uma lis
ta, um elenco de prioridades para sa
tisfazer as Ingentes necessidades, em 
primeiro lugar. Ora, se a Amazônia tem 
uma vocação hidrográfica, se a presença 
da água é uma constante, por que vou 
procurar um caminho terrestre quando 
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tenho um caminho aquático? Esta inte
gração nacional poderia ser feita com 
a Intercomunicação dos rios. Há um tra
balho do engenheiro Eudes Prado, muito 
Interessante, ligando a Bacia do Prata 
à Bacia Amazónica, o que sairia muito 
mais barato do que uma outra ligação, 
que é o absurdo dos absurdos, a BR-319, 
uma estrada que vai de Porto Velho a 
Manaus, margeando o rio Madeira, um 
rio navegável o ano todo. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. EV ANDRO CARREmA - Pois 
não. Ouço o nobre Senador. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Nobre Sena
dor, a estréia de V. Ex.a é o retrato do 
seu rio. Pelo volume de linguagem, pela 
ideação, pela sua expressão e pelas coi
sas que nos trouxe, V. Ex.a foi, hoje, a 
primeira pãgina da criação neste Sena
do. Disse V. Ex.a que a vocação aquática 
da sua região, daquela corda potâmica 
que tem uma descarga de 80 mil metros 
por segundo e que descarrega no mar 
10% da água doce de todo mundo .. 
V. Ex.a enfatizou, ainda, que podemos 
nos dar ao luxo de desembarcar na terra 
de Iucatã pisando terra brasileira. 

O SR. EVANDRO CARREmA- E na 
península da Flórida. 

O Sr. Dirceu Cardoso - É esta a ter
ritorialldade brasileira. V. Ex. a, que as
sim expôs, hã de ver que o Amazonas 
não é aquele carreador de terras caidas 
da Terra Encharcada, de Jarbas Pas
sarinho. Pode ser, também, como é, na 
sua v<Jz, o exportador de talentos e de 
inteligências de que v. Ex.a é o exemplo 
típico, nesta Casa. E disse mais, disse 
em tom de responsab!lldade de homem 
amazónico: estamos, no Brasil, abando
nando aquela corda potãm!ca, que é um 
caminho que anda, para fazer concor
rência a ela, abrindo uma estrada numa 
terra encharcada. Portanto, estou com 
V. Ex.l~ V. Ex.a repete, então, a figura 
do rio. v. Ex.a inunda para conquistar. 

O SR. EVANDRO CARREIRA- Multo 
obrigado. V. Ex.a me traz uma ótlma 
contribuição. Admito até que se pro
curasse o caminho rodoviário, na Ama
zônia. Mas, já não digo Amazônia, falo 
do Amazonas, falo da verdadeira calha 
amazónica que é o meu Estado. Sei que 
Roraima tem um habitat propício à 
agropecuãria, tem os campos do Puclari, 
entre os talvegues do Purus e do Ma
deira que também é propício. Mas, são 
lnslgnlficância.s que não podem contra-

por-se nem elidir a afirmação hidrográ
fica, a vocação !etiológica do Amazonas. 
Não podem! Quando falo em prioridades 
quero dizer que um povo pobre como o 
nosso não pode dar-se ao luxo de ata
car várias facetas do problema. Não po
de fazer incursões díspares. Não! Deve
mos ter um roteiro e um traçado e es
tabelecer prioridades. (Muito bem!) 

Nobre Senador Jarbas Passarinho, é 
com Imenso prazer que ouço V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Passarinho - O prazer 
maior é meu, nobre Senador Evandro 
Carreira. Em primeiro lugar eu, delicia
do, até me esqueci de pedir o apar&e. 
Porque ouvia V. Ex.a encantado! Mas, 
e!s que, no min!mo, como homenagem, 
se V. Ex.~<. pode recebê-la assim, eu de
veria pedir-lhe um aparte ainda que a 
luz vermelha da Presidência esteja a In
dicar que, a partir de cá, provavelmente 
V. Ex.a não possa concedê-lo mais a 
ninguém, e eu, então, teria o privilégio 
de ser o último a aparteá-lo. A estréia 
de V. Ex.a é extremamente promissora e 
os dados que V. Ex.a traz, em termos 
de temática amazónica, permitirão que 
esta Casa possa debruçar-se sobre eles 
em sessões sucessivas. Assim, como hã 
dias, eu dizia que, em matéria de Eco
nomia, o discurso admirável do Senador 
Ro~erto Saturnlno fora um prefãclo, 
cre1o que posso plagiar a mim mesmo, 
com a permissão da Maioria, para dizer 
que ? discurso de V. Ex.a é, também, um 
prefacio da grande discussão amazônlca 
que aqui se deve fazer. Em primeiro lu
gar, é claro que V. Ex.a, mais do que 
todos nós, acaba de afirmar que a sua 
vocação estã na calha do rio Amazonas 
V. Ex.a está falando por um Estado .. , · 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Exa
tamente. Falo pelo meu Amazonas, em
bora sabia que encontrarei apoio, arri
mo em V. Ex.a 

O Sr. Jarbas Passarinho - Sem dúvi
da, até porque nas águas em que V. Ex.a 
lava as mãos e os pés, tomamos banho, 
lã no estuário do rio, no Pará (Risos.) 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Exa
to! Mas, Jã enriquecidas ... 

O Sr. Jarbas Passarinho - Mas é em 
função disso que gostaria, em primeiro 
lugar, de lembrar que a Amazônia -
que nós consideramos como tal, não só 
os amaz.onenses mas os paraenses e to
dos daquela Bacia - tem cinco milhões 
e quinhentos mil quilómetros quadrados 
de área; representa mais da metade da 



-440-

superflcie brasileira. Não pode ser bali
zada exclusivamente nem mesmo pelo 
gigantismo do rio Amazonas na sua ca
lha, nem mesmo pelos acertadamente 
referidos trezentos mil metros cúbicos 
de sedimentos que, por segundo, esse rio 
lança no Amazonas, nem mesmo pelas 
trezentas milhas com que ele se adentra 
no Atlântico, nessa vocâção de "Eurá
sla", como v. Ex.a disse com uma origi
nalidade que nos encantou. Mas o trá
gico no problema amazônico, meu caro e 
nobre colega de Senado e de área, é que 
certas afirmativas estão ainda lá por se
rem confirmadas. Veja V. Ex. a, por exem
plo: somos ali 80% do revestimento flo
rlstlco constltuido da Hiléla Amazôn!ca, 
de florestas, onde a BerthoUetia excel
sa, a que V. Ex.a rende homenagens e 
nós também rendemos prepondera - ou 
se não prepondera, é marcante pela sua 
presença. Apenas 10% do restante desse 
revestimento floristlco são constituldos 
de vegetação nolóflta; 5% apenas dOs 
campos naturais aos quais v. Ex.a se re
feriu alnda há pouco; e outro 5%, de vP· 
getação de transição. Há quem, não co
nhecendo a Amazônia, suponha que ela 
é uma Imensa planicle; não o é! Ela 
atesta, já naquilo que poder!amos cha
mar de "Angustura de óbldos", a pre
sença dos contrafortes setentrlonaJs 
mais avançados do Planalto Central bra
sileiro. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Ela é 
um ondulado. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Ela é uma 
Bacia Intercratônlca; foi constituída -
ao longo de milhões de anos, desde o 
Mar·- Dovonlano até o presente, pelo 
menos, antes até do Pré-Cambriano já 
as terras de Guiana eram positivas, já 
estavam acima do mar - foi constitui
da com suportes nestas duas grandes 
âncoras: o Maciço Guianense e o Maciço 
Central Brasileiro, que só 300 milhões de 
anos depois aparece. Esta vocaçã-o 
hidrográfica da Amazônia, potamográ
flca, é lndlscutivel. Quanto à vo
cação !etiológica, eu pediria permis
são a V. Ex.a para dela discordar, 
sobretudo quando V. Ex.a a coloca em 
primeiro plano. E peço permissão a V. 
Ex.", com dupla humildade, porque além 
de estarmos todos a aplaudi-lo - pelo 
menos em Imaginação, por enquanto, a 
esperar o fim do seu discurso- a aplau
di-lo quase frenétlcamente, acabamos de 
ouvir um colega de V. Ex."' e a classificá
lo de gênio da Casa. E não se pede apar
te Impunemente a um gênio, Estou cor-

rendo risco ao fazer isto. Ora, homem 
que me parece de excepcional qualifica
ção Intelectual neste Pais, que é um 
cientista à purldade, é o hoje reformado 
Almirante Paulo Moreira da Silva. Tal
vez seja quem mais conheça. o problema 
de pesca no Brasil e ele nega essa voca
ção !etiológica a que V. Ex.a se refere. 

O SR. EVANDRO CARREmA - V. 
Ex.a me perdoa, mas acabei de manter 
uma Interlocução com ele, e ele acata 
enfaticamente a idéia. 

o Sr. Jarbas Passarinho - Então, co
mo aos fatos - digo sempre aqui, desde 
que aprendi uma linguagem chinesa ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA -Até 
me pediu que levasse amostras para o 
seu laboratório, o seu almofariz ict1oló
g1co em Cabo Frio. 

o Sr. Jarbas Passarinho - Conheço 
a área e vou mais longe. Dizem, por ai, 
que todo fato tem três versões: a sua, a 
minha e a verdadeira. V. Ex.• deu a sua; 
estou dando a minha arrimado, inicial
mente, no Uvro Es1;1Jdo do Mar, do 
Almirante Paulo Moreira. Segundo, nu
ma conferência de S. Ex.• para mim, 
qundo eu era Governador do Estado do 
Pará - S. Ex.• deu uma aula brilhante, 
e até aqui, tanto quanto eu saiba, até o 
ano passado, ainda não havia mudado 
de opinião: mostrava - e daf veja V. 
Ex.a que seria uma interrupção abusiva, 
o tempo não daria para discutirmos esse 
assunto- mostr.,ava, claramente, o pro
blema da existência das águas frias -
por isso ele está em Cabo Frio, não ape
nas pelo nome Cabo Frio, mas porque 
as águas frias são altamente ricas em 
plâncton vegetal, que se transformam 
justamente no aUmento preferido pelos 
peixes - essas águas estão a menos de 
40 metros, na altura de Cabo Frio. E to
do objetlvo do plano Almirante Paulo 
Moreira é succloná-las a 40 metros, tra
zê-las para o continente e fazer aquUo 
a que v. Ex.a se referiu: a protefna ani
mal proveniente do peixe em substitui
ção à proteína do bol. Esse é o grande 
trabalho do Almirante Paulo Moreira 
em Cabo Frio, além dos experimentos 
que ele faz de transformação, por exem
plo, do habitat natural de determinados 
peixes de água salgada para serem cul
tivados em água doce. Não morro de 
amores pelo nosso Euclides da Cunha no 
livro A Margem da História; prefiro 
morrer de amores por ele e outros que 
sucederam a esta obra, porque nesta, 

) 
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além de atacar o que v. Ex.• diz - in
fe!Jzmente, para mim - adota o prin
cipio de que o rio Amazonas é um rio 
antipatriótico, parece-me mais uma ex
pressão gongórlca do que propriamente 
a realidade, dele não, de V. Ex. a, a cita
ção é que vale, eu também li, no mesmo 
livro de V. Ex.•, em que ele declarava 
que nós, do Amazonas, éramos pratica
mente insuscetivels de um processo di
nâmico de produção porque vlviamos ao 
bochomo de 40 graus à sombra. Isso es
tá no livro dele A Margem da História, 
do qua~ depois, ele se penitenciou, como 
outros que escrevem sobre a Amazônia, 
sem sequer conhecê-la, ou tendo, ape
nas parado na cidade de Manaus, por 
algumas horas, em Belém, em Santarém 
ou no Acre, às vezes, e entregam ao seu 
editor no Rio de Janeiro, as obras pron
tas, em torna-viagem. 

Ora, esse mesmo Euclides, mais tarde, 
modificaria esses conceitos. No campo 
da !etiologia, pediria permissão a v. Ex." 
para trazer o testemunho do Almirante 
Paulo Moreira da snva em relação pre
cisamente a este fato. Dizia ele: "Tome
se a equlpagem de uma embarcação
modelo. Essa equipagem, na altura da 
costa do Rio Grande do Sul até Santa 
Catarina produzirá certamente na mes
ma unidade de tempo a que ele se vai 
referir, 120 toneladas de peixe. Na altu
ra do Rio de Janeiro, de Cabo Frio, 80; 
na altura do Nordeste, 60; na altura do 
Pará, na faixa do Atlântico que exata
mente é litorânea da Amazônia, 40 tone
ladas de peixe. Esse Almirante, de que 
V. Ex.a diz que acaba. de mudar a opi
nião, disse a. mlm: "Governador, é multo 
mais negócio que V. Ex.• faça a captura 
do camarão, do Amazonas - não aquele 
do nobre Senador Vasconcelos Torres 

. porque àquele ele se referiu à platafor
ma, é mar; estou-me referindo à área 
mais rica de camarão que é a do rio, a 
desembocadoura do rio Amazonas, e não 
do mar. Ele dizia: "Faça a caputra do 
camarão; exporte o camarão e, com o 
dinheiro comprado do camarão, compre 
o peixe congelado de Santa Catarina". 
Doeu-me multo, como homem do Ama
zonas, ouvir essa lição, mas era a lição 
dele. Já abusei violentamente da pa
ciência de V. Ex.a Transgredi tudo: a 
generosidade de V. Ex.", o Regimento, 
apenas empolgado pela "pororoca" que é 
a oração de V. Ex." 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Ao 
contrário, nobre Senador, V. Ex.• multo 
me honrou com o seu aparte. O tempo 

está a esgotar-se, gostaria, só para en
cerrar ... 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães J>into) 
- Quero apenas dizer a V. Ex.a que seu 
tempo está encerrado, assim como a Hora 
do Expediente. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA - Multo 
obrigado, Sr. Presidente. Vou encerrar 
o meu discurso com uma citação que 
quis fazer mais não a pude, em virtude 
das Interferências, do nosso eminente 
Ministro Pa ulllnell: · 

"Segue-se a crise de alimentos. E es
te, como o petróleo, passa a ser usa
do como arma de subjugação dos 
povos." 

Vejam o vatlcinio, o prognóstico do 
nosso eminente Ministro, com quem eu 
sintonizo ln totum. 

Digo a V. Ex.&s: no terceiro mllênio, a 
moeda forte não será petróleo; será pro
teína. E o povo que a tiver, terá a hege
monia do terceiro milênlo. Proteina, aU
mento (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

Comparecem mais os Srs. Senado
res: 

José Esteves- José Llndoso- Vir
gíllo Távora - Domiclo Gondlm -
Milton Cabral - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Wilson Campos -
Arnon de Mello - Teotônlo Vilela -
Gilvan Rocha - Heitor Dias - Luiz 
Viana - Ruy Santos - Roberto Sa
turnlno - Vasconcelos Torres -
Gustavo Capanema - Oslres Tei
xeira- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, expediente que será lido 
pelo Sr. 1.0-Secretárlo. 

~ lido o seguinte 
EXPEDIENTE 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termqs regimentais, a 

designação de uma representação do Se
nado Federal para participar do Semi
nário de Estudos da Crise Econômlca 
Mundial e do V Congresso Brasileiro de 
Siderurgia, a se reauzarem no curso do 
presente mês. 

Justificação 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Rio 

de Janeiro será palco, no curso do pre
sente mês, de dois acontecimentos da 
mais alta significação para o Pais: Se
minário de Estudos da Crise Econômlca 



- 442·-

Mundial e o V Congresso Brasileiro de 
Siderurgia. 

O seminário, Sr. Presidente, acontece
rá sob o patrocinlo da Fundação Getú
llo Vargas, através da Escola de Pós·· 
Graduação em Economia do Instituto 
Brasileiro de Economia e será promovido 
pelo prestigioso matutino Jornal do 
Brasil, contando com a participação dos 
mais acreditados peritos estrangeiros e 
de representantes do governo braBilei
ro. 

O marcante acontecimento será aber
to pelo Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda, Mário Henrique Simonsen, e 
encerrado pelo Senhor Ministro de Esta
do do PlaneJamento e Coordenação Ge
ral, Reis Velloso. Entre os conferencis
tas destacamos as presenças dos Senho
res: Professor Rarry Johnson, da Uni
versidade de Chicago; Alexander Swo
boda, Professor de Economia Internacio
nal do Institute o! Internat!onal Stu
dies, de Genebra; Alec Ca!ncros, Master 
of Arts do st. Peter•s College of Oxford; 
e Leonel Stoleru, um dos principais as
sessores econômlcos do Presidente Gis
card d'Estalng, da França. 

O congresso permitirá aos técnicas e 
professores brasileiros a discussão com 
os peritos Internacionais dos principais 
problemas que a!etam o desenvolvimen
to internacional, fornecendo subsidias 
para uma estratégia a ser adotada pelos 
paises em desenvolvimento e pela Brasil, 
em particular. 

'rra.ta-se, Sr. Presidente, realmente da 
prllneirla tenta.tlva de avall:ação, que se 
f.az np Brasil, sobre ·a problemática. das 
11elaçoes entre os paises desenvolvidos e 
os em vias de desenvolvimento, sobre o 
papel dia teonolagla e das ma.téria.s-prl
mas, sobl1e a divisão do trabalho em es
cala lnterna.cional e sobre o comércio ex
terior em uma das épocas de acentuadas 
difi!Culdiades .em que labora a. economia 
m.undlial no pós-guel'l'a. 

Sr. Presidente, Senhores Senadores, 
lznenor não será .a; Importância do V 
Congre&So Brasileiro de SidierurgLa, que 
se real!zall'á no Blatel Intercon•tlnental, 
no Rio, de 14 ·a 17 deste mês. Nele, por 
·certo, sobressairá o tema da defmição 
dO modelo siderúrgico brasileiro. 

Não tenho dúv1ÕJa, Sr. Presidente, que 
taanbém a grande e atual oontrovérsLa se 
deve oru nã.a o Estadia iPaBSar a. produzir 

.a(,(Os não planas, die uma fomna. que pas
sa se tomar competLt!va à lnicla.tlva pri
'v'!l<d·a, será tese de debate ,acalorado no 
Deferidia Congresso de S!del1Urgi,a. 

ReSlllllindo, Sr. Pl1eslden te, a.flguram
se-.nos de slngula.r importância e d!e sen
si'v'el opo,rtunldiade os dois a.contec:lmen
tos .econôm1cos menc!OIIlados. 

O &mado da República vem vivendo, 
no ardor dos debates e na propriedade 
dos pronWl!Ciamentos, sua. mais atlva 
participação ll'a História; da Nação. Na 
piiesidênc~a die Vossa Excelência, Sr. Pre
sidente, o exercício d!emocrátlco da. pa
lavra, a wtuaçáo civioa ·adV!inda das a.t!
vl:dade parlamentares, tem propLclado 
ocasião aD Senado de ~proxlma.r-se do 
povo, d,e suas aspirações e de sua. cons
ciência. 

Miais, mais ainda pode o Sen•ado, po
dem os Srs. Sena.dores e, quando do1s 
atlonteclmentas da grandeza dos ora ci
tados ·estão .por ocorrer, vejo imprescin
dível deles participar o Sen·ado Federal. 

Creio num parlamento dinâ.mioa, a.tu
anJte .e participante, e, porque assim en
tendo o Congresso, permlito-me solicitar 
•a Voos~ Excelência. Sr. Presidente, a de
slgnaçwo de uma. reiJ)l"esentaçã.o· do Se
na.do para. a.compa.nhar os 1l11aba.lhos do 
Seminário ·die Estudos da Crise Econó
mica Mundial e do V Congresso Brasi
leiro de Sld:el.111l'gia. 

Nã.o falta.rá Interesse ·na palltlclpação 
·d~ba tnissãJO par pa.rte dos nobres Srs. 
Senadores que compõem as Comissões 
permanenJtes dle Economia, Relações Ex
teriores e Mln·as e Energia. 

Deferida minha. sugestão, é o Senado 
que rompe fronteiras na busca ln loeo 
das in.fOil'lnações mais atuals, objetlval!l
do implementar d:e novos conhecimentos 
as ·a.tlvidalies parlamentares. 

Sala das Sessões, em 10 de abril de 
1975. - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Em adita.menba ao 'expediente que 
acaba d:e ser lldJo pelo Sr. 1.0-Secretário, 
a P.resldêncla comu:n1ca. ao Plenário que, 
atenJdendiO ainda •a.o convite do Pres1-
óeallte d:a. Fundação Getú1lo V·arga.s, e não 
havendo ob}eçálo do Plel!lário, diel'llgna., de 
acoi!11io ·com as indicações das L1deran
~as os Srs. Senadores Itamar Franco, 
Mllton Cabral e V1rgílLa Táva.ra para in
tegrar a comi&São que representará o Se
:na.clo naquele seminário. ,e no V c ongres
so BrasiMro de Siàenurg!a. 

I 
\ 
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Sobre ·a mesa, l"equerlmento que será 
lldto pelo Sr. 1. 0-Secretáll'io. 

1!: lido o seguinte: 

REQUERil\mNTO 
N.0 1481 de 1975 

Senhor Presidente: 
Requeiro, nos termos regimentais, a 

transcrição nos Anais do Senado da re
portagem publicada em O Globo, edição 
de hoje, dia 10 de abril de 1975, sobre 
um aspecto da opulenta biografia do 
grande Senador Daniel Krieger, equiva
lendo este requerimento como homena
gem desta Casa ao aniversário natallcio 
desse llder e eminente homem público 
que ocorre. 

Sala das Sessões, ·em lO de abrll de 
1975. - Vasconcelos Torres, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 233, § 1.0 , do 
Regl:melllto Intemo, o requerimento será 
submetido ao e~ame ·da Comissão Dire
tpra. 

Sobre a mesa, requerimento que será 
Uclio pelo Sr. 1. 0-Secretário. 

:t lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.o 149, de 1975 

Nos tel'l!llos do al"t. 280 do R-egimento 
lintemo; 11equeiro a retll'ada do Requeri
mento n.0 67/75, de minha ·a.Uitoria. 

Sala ·das Sessões, em 10 de abril de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- o Dequerime.tlto lido é deterido pela 
Jilres1dêncla. 

SDbre a mesa, requerimentos que serão 
~008 pelo Sr. 1.0 -Seeretá:rio. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.o 150, de 1975 

Nos termos do disp:osto no art. 367 do 
Regimento lniterno, requeiro o desa.rqui
va.memtD dJD Projeto ·cl!e Lei do SenaJdo n.0 

56, de 1972, que obriga as emissoras de 
televisão ·e rádio ·a promover progrnmas 
de debrutes sobre pl1ob1emas na.cionaJs, 
estaduais ou mlUlllcipals, destil'lJados à 
educação politJ,ca da população, f.eita a 
reoonstituiçã.o do processo, se necessária.. 

Sala das Sessões, ·em lO õie a;bril d.e 
1975. - Franco Montoro, 

REQUERIMENTO 
N.0 151, de 1975 

Nos tel'llllOs do disposto no· Sll't. 367 do 
Regimento lnitemo, requeiro o desall"qui
va.mento do Pro,jetode Lei do Senado n.0 

106. de 1974, que el!m1na a desigtllal1cLade 
de tratamento no cálculo da complemen
tação da ;aposentadoria de ferroviários, 
~eltw .a re<:onstl·tuiçã.o do processo, se ne
cessária. 

Sala d1as Sessões, em 10 de abril de 
1975. - Franco Monteiro, 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os l'equerlmentos lidos serão publica
dos e incluídos em Ordem do ma, i!I.Os 
teooos do disposto no al'lt. 279, II, leibra 
c, ·eLo Regimento Interno. 

Finda a hora do Expediente, passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 40, de 1975, do SenhOr 
Senador Neh;on Oarneiro, solicitandD 
o desal'quivamento do Projeto de Lei 
do senado n.0 5, de 1974; de sua 
autorla, que aLtera :a. redaçao do art. 
84 clJo Código Penal. 

Em votaç~ o 11equerimento. 
Os Srs. Sel'l!ado~es que o apro\"a.m 

que!Jra;m permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerlmento. 
A maltéria continuará sua tl'amitaçã.o 

normal. 
Item 2 

Votaçã.o, em turno único, do Re
querimento n.o 41, de 1975, do Senhor 
Senador Nelson carneiro, ·solicitando 
o <Les!l!l'quiv,amento do Projeto de Lei 
do Senado·n.0 15, de 1974, de sua. au
tor~a, que altera. a legislação da Pre
vidência Socl!a.l ·e dá outras provi
dências. 

Em votação o l'equeri.mento. 
os Srs. Senadores que o aprovam 

queil'~:~.m permrunecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o 1:1equerlmento. 
A m:rutéria continuará sua tl'amitação 

normal. 
Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 124, de 1975, de au-



-44.4-

tona do sr. Senador Roberto Swtur
nlno, solic~tando a. llra.nscrição nos 
Anais do Senado da:s entrev~stas do 
Sen,a.dor Magalhães Pmto, Presidente 
do SenadiO Fed,el"al, e do Sr. Depu
tado Ulysses Guimarães, Presidente 
do MDB, concedidas à revista Visão. 

Em votação o requerlmento. 

Os Senadores que o aprovam que1l'am 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. 

Será feita a transcrição solicitada. 

Entrevistas do Sr. Senador Magalhães 
Pinto, Presidente do Senado Federal e 
do Sr. Deputado Ulysses Guimarães, 
Presidente do MDB, concedidas à re· 
vista Visão, que se publicam nos termos 
do Requerimento n. o 124/75, de autoria 
do Sr. Senador Roberto Saturnino, apro
vado na sessão de 1 ().4.75:: 
Uma pesquisa real1zada por dois pro

fessores da Universidade de Brasll1a, 
divulgada em fins de 1972, confirmou 
o que os polit1cos já sabiam, embora 
poucos tivessem a coragem de confes
sar: a partir de 1968, o Congresso Na
cional entrara numa grave crise de fun
ções, até chegar a um ponto em que não 
tinha mais qualquer papel relevante a 
cumprir; Iimitava-se a dar referendo 
formal às decisões do Governo. No pri
meiro dia de março deste ano, o Presi
dente Ernesto Gelsel, em mensagem ao 
novo Congresso, disse o mesmo com ou
tras palavras: "Por circunstâncias vá
rias, estagnou-se o setor politico ou, com 
maior exattdão, retrogredlu, uma vez 
que, na dinâmica social, a estagnação é 
meramente episódica, levando, logo a se
guir, à Involução e ao recesso paulati
nos". Agora, como e em que dlreção 
poderá o Congresso progredir? D'Alem
bert Jaccourd, de Visão, levou esse pro
blema - traduzido em onze perguntas 
especificas - a dois lideres politlcos, 
ambos veteranos, transigentes e reco
nhecidamente comprometidos, cada qual 
à sua maneira, com a restauração demo
crática: o ex-udenista Magalhães Pinto, 
da ARENA, Presidente do Senado, e o 
ell.-pessedista Ulysses Guimarães, Depu
tado e Presidente do MDB. Para Maga
lhães Pinto, "ainda estamos multo no 
começo de tudo". Mas revelou que a 
elaboração de uma nova Constituição 
"por certo será objetlvo de projejto reme-

tido ao Congresso Nacional pelo Poder 
Executivo". Para Ulysses Guimarães, "o 
Congresso faria mal se cruzasse os bra
ços e ficasse numa paz dos pântanos". 
A seu ver, adotar uma nova Constituição 
que, "com outro nome, inclua os ins
trumentos que hoje se sintetizam na de
nominação de AI-5 seria tirar o divã 
sem acabar com o adultério". Excertos 
das respostas de Magalhães e Ulysses: 

VISAO - O rraduallsmo politico do 
atual Governo conduzirá à superaçãD da 
crise de funções do Conrresso e de re
trocesso político, a que se referiu recen
temente o Presidente Geisel'l 

Magalhães Pinto - A questão politica 
não se confunde com a legislativa. De 
fato, pol1t1camente, o Congresso perma
neceu em estado de hibernação. Já sob 
o aspecto legislativo, não sofreu, a meu 
ver, tantas restrições. Apenas a ativl
dade legislativa passou a ter outra d1s
cip11na. Dai, por exemplo, os praZ06 
estabelecidos com relação a projetas de 
lniclatlva do Executivo. :S: necessário 
também considerar que a legislação, no 
mundo de hoje, é predominantemente 
técnica e que a contribuição politica é 
dada mais pelo debate que propriamen
te pelas iniciativas de projetas de lei. 
Em conseqüência, o gradualismo politi
co - que será levado adiante - resul
tará em maior participação legislativa. 
AJJ comissões técnicas do Congresso Na
cional poderão, se assim entenderem, ln
fundir maior sentido politico aos proje
tas oriundos do Poder Executivo. 

mysses Guimarães - Quanto às defi
ciências que deformam o Legislativo, 
dispenso-me de repeti-las, porque são 
demais conhecidas. Mas o gradualismo 
está criando condições para que o Con
gresso caminhe, em termos de etapas, e 
se firme verdadeiramente. Como pri
meiro passo, destaco as eleições de 15 
de novembro, qeu puderam registrar as 
preferências e opções populares. outro 
degrau subido diz respeito à censura. AJJ 
notas que temos dado, os pronuncia
mentos feitos na Câmara e no Senado, 
têm ido à imprensa. Eis ai outro ponto 
a favor. O Congresso não é centro de 
decisão politica, porque está desprovido 
de seus poderes pecul1ares. Mas passou 
a ser uma área no atual Governo; antes 
não era nada. Outra coisa multo impor
tante: a democracia é uma técnica de 
controle. Agora, com o crescimento de 
nossas bancadas, começa a funcionar a 
doutrina dos freios e contrapesos. Essa 
maior presença do MDB faz com que o 
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diálogo tenha de se exercer. Se nós não 
temos dois terços para aprovar emendas 
constitucionais que formulemos, tam
bém a ARENA não tem dois terços para 
aprovar emendas que o Governo deseje. 
Isso abre a porta à transigência, às re
ciprocas concessões para o consenso. 

VISAO - Como poderá o Congresso 
exercitar a "Imaginação politica criado· 
ra", respondendo ao apelo ainda agora 
reiterado pelo General Geisel'l 

Maralhães Pinto - O Congresso exer
citará a "imaginação politica criadora", 
requerida pelo Presidente Gelsel, me· 
diante permanente Intercâmbio com o 
Executivo, seja em virtude de nossa 
participação no Conselho de Desenvol
vimento Politico, seja por outros canais 
de contato, das lideranças e, bem assim, 
das assessorias de ambos os poderes, in
cumbidas da elaboração de anteproje
tos que venham a transformar-se em 
mensagens do Poder Executivo ao Con
gresso Nacional. Os caminhos da par
ticipação hão de ter, sempre, mão dupla, 
pois tanto poderão ser suscitados pelo 
Executivo como pelos órgãos legislati
vos. :1!: no exerciclo dessa mútua recor
rência que a distensão se tomará uma 
realidade institucionalizada, ou seja, 
inscrita na pauta. das relações normais 
e rotineiras entre ambos os poderes. 

m:vsses Guimarães - O caminho na
tural é o de nos prepararmos para que 
corram livremente as eleições de 1976 e 
de 1978 e fazermos com que o Congres
so, apesar da precariedade da situação 
atual, possa funcionar tendo Informa
ção. :1!: essencial que se reconheça esse 
direito legal e constitucional. Uma aber
tura que impossibilitasse o exerclcio 
cada vez maior de atlvldades peculiares 
a um regime democrático não seria uma 
realidade. Assim, quando se convoca 
um ministro - e ainda agora temos o 
episódio da convocação do Ministro da 
Justiça -, é absurdo criar-se essa bulha 
enorme. A convocação está prevista na 
Constituição e não é feita à sorrelfa, 
mas ostensivamente. :1!: absolutamente 
necessário, por outro lado, bulir a fundo 
na Constituição, se se quer estabelecer 
a democracia no Pais. Sem uma. refor
ma da Constituição, não teremos nor
malidade democrática. 

VISAO - O MDB trocou a iniciativa. 
da formação de uma CPI sobre viola· 
ção 4e direitos humanos pela convoca
ção do Ministro da Justiça à Câmara. 
Ainda assim, a oposição foi acusada. de 

fazer provocação, pela liderança parla
mentar da maioria. Como saberá a 
oposição, a cada momento, qual a for
ma de colaboração adequada e constru
tiva? Poderá a dlsteDSão esbarrar, de 
repente, num confronto? Ou esiste o 
perigo de que o Governo a interrompa 
por ato impositivo? 

Magalhães Pinto- O fato de a.malo
ria não concordar com a convocação 
do Ministro da Justiça, como alterna
tiva à CPI, não assume, a meu ver, o 
caráter que a Indagação Insinua. :1!: 
preciso ter em mente que ainda estamos 
n:1ulto no começo de tudo - e que, por 
Isso, são compreensivels esses choques 
iniciais. Deles, porém, não vejo como 
chegar a conclusões pessimistas. Creio 
na distensão. Acho que ela chegará, 
com o tempo, a seus plenos termos e 
propósitos. Não vejo a possibilidade de 
confronto sugerida na pergunta, sobre
tudo se houver, como esperamos, o diá
logo constante dos dois partidos entre 
si e da ARENA com o Governo. :1!: ne
cessário não confundir o ânimo ardente 
dos debates com Intenções contestató
rlas, até porque essas intenções, se exis
tissem, seriam evidentemente prejudi
ciais a todos. Até o desenvolvimento 
econômlco ficaria seriamente ameaçado. 

m:vsses Guimarães - Esse episódio 
relacionado com os direitos humanos se 
situa no Congresso e será resolvido no 
Congresso. Se ele não resolve as crises, 
é engolido por elas. Não acredito que o 
Congresso tenha Invadido áreas proibi
das. A oposição não está preocupada 
em saber, a cada passo, qual a forma de 
comportamento que deve ter. O MDB 
vai atuar como sempre atuou. O fato de 
se fazer o gradualismo não significaria 
- nem Isso nos to! proposto - que o 
MDB não trataria de tais ou quais assun
tos. Mas é lógico que apoiamos a poli
tica gradualista e não queremos criar 
embaraços para que as etapas sejam 
vencidas. Quanto a confronto, a técnica 
do Congresso é a técnica dos confrontos. 
A esta hora, na Câmara e no Senado 
fazem-se discursos em que o confronto 
está presente. O Congresso faria mal se 
cruzasse os braços e ficasse numa paz 
dos pântanos. O Legislativo não existe 
apenas para enfeitar a fisionomia poli
tica do Pais. 

VISAO - Haverá alternativa para a 
política gradualista? 

Magalhães Pinto - A expressão "po· 
litlca gradualista" já significa, em si 
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mesma, a procura e a existência de al
ternativas. Em política nada pode ser 
rlgido. A flex1b1lldade apoiada em prin
cípios é, sem dúvida, a virtude mais sin
gular da politica. Sua ausência tende 
a levar à servidão totalitária. Assim, as 
alternativas ou já estão programadas ou 
surgirão no curso dos fatos emergentes. 
Seria adiantar-me à realidade dizer 
quais são ou serão as alternativas para 
o exercício da política gradualista. Isso 
não me Impede, entretanto, de dizer que 
poderá haver alternativas, quando então 
se fará Imperioso exercício da Imagina
ção política criadora. Essa perspectiva 
não nos assusta: o povo brasileiro tem 
dado constantes demonstrações de es
pírito criador em matéria politica e as 
Inclinações nacionais são sempre presi
didas pelo espírito da conciliação. 

IDysses Guimarães - Se dependesse 
do MDB, reimplantaríamos de pronto a 
democracia no País. O que receio no 
gradualismo é que na caminhada pos
samos ser surpreendidos por aconteci
mentos que ponham tudo a perder. 
Alternativa? o Governo poderia convo
car todas as forças da nação e não só 
os dois partidos para elaborar uma nova 
Constituição ou uma reforma da Cons
tituição. Faria. um apelo de união em 
tomo de um programa. de restauração 
democrática. Dentro do que está posto, 
o que é Importante é Imprimir veloci
dade ao gradualismo, caminhando para 
definições. 

VISAO - Já. não se costuma adjeti
var a palavra democracia. No entanto, 
sempre se frisa que a democracia pre
tendida há de dotar o Estado de Ins
trumentos ágeis de autodefesa, como se 
o conceito de democracia dispensasse a 
defesa da ordem democrática. Essa res
salva, tão insistente, não revelaria uma 
tendência para a adoção de Instrumen
tos que até poderiam desfigurar, na 
prática, o regime democrático? 

Magalhães Pinto - Toda democracia 
adjetlvada não é democracia. l!l preciso 
considerar, porém, que ela não é uma 
palavra mágica. A democracia exige 
princípios e normas disciplinadoras de 
sua Implementação. Os Instrumentos 
para sua autodefesa, dos quais tanto se 
fala - e é necessário falar - são, por 
assim dizer, seus anticorpos. Sem eles, 
a democracia estaria destinada a pere
cer ante o primeiro ataque daqueles que 
lhe são Intensos. Por Isso, não vejo na 
exigência sinal de condicionamento ou 
desfiguração da democracia. 

mysses Guimarães - Fazer uma 
plástica na Constituição que está ai ou 
até substitui-la por outra que, com 
outro nome, Inclua os Instrumentos que 
hoje se sintetizam na denominação de 
AI-5, seria tirar o divã sem acabar com 
o adultério. Não queremos, é óbvio, uma 
democracia Inerme, Incapaz de enfren
tar os problemas que qualquer pafs tem. 
Para Isso, no entanto, há Instrumentos 
e meios Idóneos. Se forem exagerados os 
Instrumentos de exceção e retiradas da 
a.preclação do Congresso as questões 
ma.ls relevantes, ou, como acontece ago
ra, subtraídos do Judiciário aconteci
mentos ou ocorrências que tenham de 
ser examinados com a maior Imparcia
lidade, então de tudo Isso resultaria 
uma jornada de equívocos. Não se deve, 
porém, temer essa possib!l1dade. Acho 
importante acreditar no Intuito de 
democratizar o Pafs, com que as Forças 
Armadas se comprometeram desde a 
defJagração da Revolução de Março de 
1964. 

VISAO - Quais seriam as Unhas mes
tras de uma Constituição democrática 
para o BrasU? A Carta de 196'7 poderia 
ser tomada como · base? E a Emenda 
n. o 1, de 1969? 

Magalhães Pinto - Quando se cogitar 
da elaboração de uma nova Constitui
ção, que por certo será objeto de projeto 
remetido ao Congresso Nacional pelo 
Poder Executivo, os textos, tanto da 
Constituição de 1967 como da Emenda 
n.0 1, de 1969, servirão de fontes de refe
rência, pois tanto num como noutro há. 
multo que aproveitar. 

IDysses Guimarães - Uma Constitui
cão democrática deve reconhecer fun
damentalmente a presença do povo, do 
cidadão, na vida política do Pafs. Pri
meiro, pela Investidura, em todos os ní
veis: Presidência da República, Governo 
do Estado, prefeituras (a começar pelas 
das capitais) e corpos legislativos. Se
gundo, pela atuação da opinião pública, 
o que significa não-censura. Terceiro, 
pela atuação dos sindicatos para que não 
sejam simples repetição de Institutos 
prevldenclários, como hoje. Ao lado 
disso, há que dar efetlvas condições para 
o funcionamento do Legislativo e do Ju
diciário. Uma Constituição democrática 
teria ainda de fortalecer o federalismo, 
que vem sendo desrespeitado. Mas a 
pedra de toque do regime democrático 
diz respeito ao poder, que deve nascer 
da decisão popular, e a aceitação de 
pressões sobre o Governo, desde que fel-

I 
.I 

l 
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tas por meios pacíficos. Todas as clas
ses devem ter condições de defender 
seus direitos e suas aspirações . 

VIS.IlO - Dois partidos ou mais de 
dois: que seria desejável para o País? 

Magalhães Pinto - A experiência bt
partidária ainda não se esgotou, não 
deu todos os seus frutos. o plurlpartl
darismo é previsto na Constltulçao. A 
evolução politica é que ditará o que for 
mais conveniente ao Pais. 

Ulysses Guimarães - O programa do 
MDB defende o pluripartldarismo. Se
ria muito útil que se formassem um ter
ceiro e um quarto partidos. Mas não 
se pode admitir a extinção dos que estão 
ai; embora artificiais, já têm uma tra
dição. De resto, por que fazer Isso ago
ra? Por que o MDB cresceu? 

VIS.IlO - Seria desejável - e viável 
- que o Congresso voltasse a ter assen
to à mesa das decisões econômico-fi
nanceiras? 

Magalhães Pinto - O Congresso ja
mais deixou de participar das decisões 
citadas, quando configuradas em proje
tas de lei - todos, é certo, ou quase 
todos, oriundos do Executivo. As leis vi
gentes, em matéria econômlco-flnan
celra, politica tributária, Incentivos fis
cais, foram votadas pelo Congre.sso 
Nacional em todos os governos da Re
volução, salvo alguns textos objeto de 
decretos-leis. o n PND, por exemplo, 
foi amplamente discutido e votado pelo 
Congresso. Não deixo de reconhecer, 
porém, que em muitos casos a partici
pação do corpo legisla t1vo foi demasiado 
minimizada. Faz ·parte da distensão 
uma maior participação do Congresso 
no exame desses projetas. Os legislado
res, todavia, precisam refugir à ten
dência de . pulverizar as linhas mestras 
que Inspiram todo e qualquer projeto de 
lei sobre matéria técnica. 

IDysses Guimarães - Nas democracias 
modernas, o Executivo tem grande de
senvoltura para agir no campo eco
nõmico - e Isso está certo. Errado é o 
Executivo deter o monopólio do poder 
de Iniciativa, como acontece hoje, quan
do o Palácio do Planalto é maternidade 
das leis. Impede-se que o Congresso 
traga a sua contribuição para o equilí
brio do desenvolvimento, cujo beneficiá
rio deve ser o povo. Há se tores lmpor
tant!sslmos que estão a merecer aten
ção politica, como o combate ao abuso 

do poder econômlco. !!: preciso controlar 
os trustes, cartéis e outras formas de 
uso do poder econômlco. 

VISAO - O Legislativo terá condi
ções, sobretudo políticas, de exercer o 
controle financeiro e orçamentário da 
União e a fiscalização ainda mais ampla 
dos atos da administração dlreta e in-
dlreta? ··· 

Magalhães Pinto - Para que o Con
gresso possa realmente exercer as cita
das funções, deve aparelhar-se para 
tanto e entrosar-se de modo mais per
manente com o Tribunal de Contas da 
União. Não vejo razão para limitações 
no exercício dessas prerrogativas. Ape
nas, julgo que devam ser exercidas com 
bom senso, com objetivos construtivos. 
Isto é, não como armas de perturbação 
do trabalho administrativo a cargo das 
agências do ~verno. 

Ulysses Guimarães - o ·congresso é 
- ou deveria ser - um órgão fiscali
zador. Mas como se faz a fiscalização? 
Mediante pedidos de Informações, dis
cursos que levam denúncias ao conheci
mento do Pais, convocações de ministros 
e outras autoridades e comissões parla
mentares de Inquérito. Outra maneira 
consiste no exame das contas do ~ver
no, submetidas ao Congresso. Mas a 
fiscalização política, a mais Importante 
do ponto de vista dos anseios sociais, 
estará sempre na dependência de que 
se removam os entraves àB práticas 
democráticas. 

VIS.IlO - Terá o Congresso condições 
de controlar a ativldade do Governo no 
campo da política. externa.? 

Magalhães Pinto - A estratégia da 
politica exterior é prerrogativa do Pre
sidente da República. A competência 
pa.ra resolver definitivamente sobre tra
tados, convenções, etc. é do Congresso. 
Até hoje, não deixou de ser por ele exer
cida. O que não é possível é esperar-se 
que o Congresso participe em tom de 
confronto da politica exterior traçada 
pelo Presidente da República. 

IDysses Guimarães- O Congresso ja
mais exercer papel Importante nessa 
área. Durante multo tempo o Brasil não 
deu Importância aos acontecimentos ex
ternos. Essa realidade mudou bastante, 
mas o Congresso ainda não tomou cons
ciência de sua responsab!lldade nesse 
campo. 
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VISAO - Seria desejável que o Con· 
gresso . exercesse um controle especial 
sobre as decisões das grandes empresas, 
públicas ou privadas? Ou o controle se 
faria naturalmente, pelo debate polítl· 
eo, desde que exista o pressuposto de 
liberdade para esse debate? 

Magalhães Pinto - Já por diversas 
vezes assinalei a necessidade de fortifi· 
car as empresas brasileiras da lniclati· 
va. privada de pequeno e médio porte. 
.Acredito na contribuição positiva da 
iniciativa privada ao desenvolvimento 
nacional. o gigantismo, seja das empre
sas públicas seja das demais, pode Im
plicar alocações de poder além do pre· 
vlsivel ou suportável. O Governo, porém, 
nunca deixou de preocupar-se com a 
matéria. Do ângulo do Congresso, acho 
que o debate ajudará muito o controle 
sobre possiveis excessos. O pressuposto 
"de liberdade para o debate" existe, des· 
de que não fique o debate a serviço da 
demagogia ou, pior, da subversão. 

1Jlysses Guimarães - O Pais precisa 
ter definições muito nitldas sobre o que 
é essencial. Se somos uma economia de 
llvre Iniciativa, é necessário que se de
senvolva. uma politica nesse sentido. 
Confusões perigosas podem gerar-se por 
não se saber se temos ou queremos uma 
economia de livre iniciativa ou estatal. 
Existem, é claro, setores em que a força 
econômlca da iniciativa privada nacio
nal é insuficiente. Mas, se o Estado for 
controlar todos os meios de produção, já 
não será um Estado de características 
democráticas. O lucro, por outro lado, 
deve existir - assim como o controle, 
a contenção e a punição dos abusos. Jl: 
preciso impedir os monopólios e disci
plinar as multinacionais, os capitais es
trangeiros que entram no Pais para 
prejudicar ou absorver atlvldades já 
existentes e controladas por capitais na
cionais. O Congresso tem muito a fazer 
nesse campo: estamos criando uma CPI 
sobre as multinacionais, por exemplo. 
Mas o Congresso não deve apenas de
nunciar e policiar. Precisa elaborar leis 
e criar órgãos para evitar distorções. 

O SR. PRESIDENTE (Magalbães Pinto) 
-Item 4 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.o 127, de 
1974 (n.0 308-B/71, na Casa de ori
gem), que dá valor de documento de 
identidade às carteiras expedidas pe
los órgãos fiscalizadores de exerciclo 

profissional e dá outras providências, 
tendo 
PARECER, sob n.0 680, de 1974, da 
Comissão 
- de Constituição e Justiça, favorá

vel. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores 

quiser fazer uso da palavra para dis
cuti-lo, vou encerar a discussão. (PaUla.) 

Está encerrada . 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados (Pausa.) 
Está aprovado. O projeto Irá à sanção. 

J!: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N,o 121, de 1914 

Dá valor de doclUiiento de Identi
dade às carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscaUzaclores de exereício 
profissional e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o - J!: válido em todo o terri tó
rio nacional, como prova de identidade, 
para qualquer efeito, a carteira emitida 
pelos órgãos criados por lei federal, con
troladores do exercício profissional. 

Art. z.o- os créditos dos órgãos refe
ridos no artigo anterior serão exigíveis 
pela ação executiva processada perante 
a Justiça Federal. 

Art. s.o - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua pubUca.ção, revogadas as 
disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Maplhães Pinto) 
-Item 5 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Resolução n.0 70, de 1974 
(apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça como conclu
são de seu Parecer n.0 752, de 1974), 
que suspende a execução do art. 192, 
caput, da Constituição do Estado do 
Rio Grande do Sul, na redação da 
Emenda Constitucional n.0 2, de 30 
de junho de 1972, e das expressões 
"sofrer acidente ou", constantes do 
parágrafo único do referido art. 192. 

Em discussão o Projeto. 
' 

Se nenhum dos nobres Srs. Senadores 
desejar fazer uso da palavra para dis-
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cuti-lo, vou encerrar a discussão. 
(Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação o Projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pauaa.) 
Está aprovado. O projeto Irá à Comis

são de Redação. 
J.t o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 'JO, de 19'J4 

O Senado Federal, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 42, Inciso vn 
da Constituição, resolve: ' 

Art. 1.0 - Fica suspensa a execução do 
art. 192, caput, da Constituição do Estado 
do Rio Grande do Sul, redação da Emen
da Constitucional n.0 2, de 30-6-1972 e 
das expressões "sofrer acidente ou" 
constantes do parágrafo único do refe~ 
rido art. 192. 

Art. 2.0 -Esta Resoluução entrará em 
vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está· esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Há oradores Inscritos para esta opor
tunidade. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, o Estado, para 
se tornar estimado, "deve mostrar-se 
amante das virtudes, dando oportunida
de aos homens e honrando os melhores 
numa arte. Ao mes:no tempo, deve ani
mar os seus cldadaos a exercer pacifi
camente as suas ativldades no comércio 
na a~lcultura e em qualquer outrá 
ocupaçao, de forma que o agricultor não 
tema ornar as suas propriedades por 
receio de que as mesmas lhes sejam to
madas, enquanto o comerciante não dei
xe de exercer o seu comércio por medo 
das taxas; deve, além disso, Instituir 
prêmios para os que quiserem realizar 
tais coisas e os que pensarem, por qual
quer forma, em e~grandecer a sua cidade 
ou o seu Estado'. Este pensamento de 
famoso politico e jurisconsulto florenti
no, há 443 anos, quando, recolhido ao 
ostracismo, passou a observar as causas 
e os efeitos da grandeza ou decadência 
dos povos. Embora, tratando-se de autor 

polêmico, a verdade é que este modo de 
encarar o papel do Estado, em relação ao 
trabalho de seus governados, sobrevive 
até o presente, precisamente pelo seu 
conteúdo democrático, ao valorizar o 
homem, preservar o espirlto da liberdade 
de Iniciativa, e defender o direito da 
propriedade privada. ·· 

Diante da Importância do tema, a LI
derança da Aliança Renovadora Nacio
nal, por ocasião das comemorações do 
11.0 Aniversário do Movimento de Março 
de 1964, Incumbiu-me comentar, desta 
tribuna, o apoio que tem recebido o em
presariado nacional e o relacionamento 
entre a livre Iniciativa, o capital estatal 
e o capital estrangeiro. 

O assunto abrange um complexo de 
situações, envolvendo relevantes aspectos 
de nossa economia. Por essa razão, pre
feri desdobrar minha participação, atra
vés de vários pronunciamentos, a come
çar pela Iniciativa privada e o esforço 
governamental em promovê-la. 

Da Constituição 
Está em nossa Constituição: 

"Art. 170 - As empresas privadas 
compete, preferencialmente, com o 
estimulo e o apoio do Estado, orga
nizar e explorar as ativldades econó
micas." 

Logo em seguida, no § 1.o: 

"Apenas em caráter suplementar da 
Iniciativa privada o Estado organi
zará e explorará dlretamente a atl
vldade econômlca". 

Ainda autodlsclpllnando-se, o próprio 
governo revolucionário, através do De
creto-Lei n.o -200, de 25-2-1967, estabele
ceu, como sua diretrlz: 

"Para melhor deslncumblr-se das 
tarefas de planejamento coordena
ção, supervisão e controle e com o 
objetlvo de Impedir o crescimento 
desmesurado da máquina. adminis
trativa, a Administração procurará 
desobrigar-se da realização material 
de tarefas executivas, recorrendo, 
sempre que passivei, à execução ln
direta, mediante contrato, desde que 
exista, na área, Iniciativa privada 
suficientemente desenvolvida e ca
pacitada a desempenhra os encargos 
de execução". ( § 7.0 do citado de
creto) 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex.o. concede
me um aparte? 
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O SR. MILTON CABRAL - C<lm multo 
prazer, nobre representante do Paraná. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador 
Milton Cabral, com a orientação que o 
governo imprimiu às finanças nacionais, 
estamos assistindo à queda, à morte da 
empresa privada nacional. Ela pratica
mente já não existe. Estamos assistindo 
a uma luta aguerrida, a uma luta cada 
vez mais violenta, entre as multinacio
nais e as empresas do governo. A firma, 
a empresa privada está, como o célebre 
crustáceo, entre a onda e o rochedo. Se 
o governo não tiver condições de forta
lecê-la, acho até que terá de substitui-la 
em plan\ls mais altos, Inclusive encaro
panda bancos, senão nossa empresa pri
vada não terá condições de enfrentar as 
multinacionais. É deplorável, Excelência, 
a situação em que se encontra o empre
sariado nacional não apenas agora, mas 
em progressão a posição em que ele é 
deplorável se encontrará amanhã. Então, 
a nossa preocupação pessoal está sendo 
neste sentido: as empresas do governo 
fortes, e é justo, é conveniente que, nesta 
fase do mundo, o governo se torne co
merciante. Mas as multinacionais enrl
jeceram-se, fortaleceram-se a tal ponto 
que nem água sobrou mais para as em
presas nacionais. A água engarrafada do 
Brasil está sendo vendida, em monopó
lio, pelos multinacionais. 

O SR. MILTON CABRAL - Agradeço 
o aparte de V. Ex.a 

Evidentemente, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, não posso comungar com o pes
simismo expressado pelo nobre Repren
tante do Paraná. 

O Sr. Leite Chaves - Excelência não 
é pessimismo. É prospecção. o lucro das 
multinacionais é multo maior, acentua
damente maior, que de todas as firmas 
particulares brasileiras. 

O SR. MILTON CABRAL- C<lmo di
zia, a análise deste problema evidente
mente, não é tão fácil, e não se pode 
encará-lo de maneira superficial. 

Na segunda parte deste pronuncia
mento, que será feita na próxima se
mana ou, talvez, numa terceira etapa, 
vamos abordar a Interferência do capital 
estrangeiro e, naturalmente, estaremos 
de acordo em muitos pontos. Efetlva
mente, ainda não chegamos a definir 
precisamente as limitações que deverão 
ser impostas ao capital nacional, ao ca
pital estatal e ao capital estrangeiro. 
Este é um ponto de vista pessoal Certa-

mente o debate que se travará neste 
Senado, em torno deste importante as
sunto, trará luzes que poderão servir 
como excelente contribuiçãO do Parla
mento à ação governamental. 

Sr. Presidente, estava apenas de inicio, 
situando a questão em termos constitu
cionais, o que diz a nossa Lei Maior. 

Da Ação Governamental 
Dos diversos programas lançados pelos 

sucessivos governos revolucionários de 
1964 par.a. cá, a matéria em foco mereceu 
especial consideração no II PND, pela 
clara posição assumida na proposição go
vernamental, em fortalecer a iniciativa 
privada nacional e a criação de um mo
delo br.a.s!lelro de capitalismo popular. 

Espera aquele Plano consolidar, até o 
fim da década, uma sociedade industrial 
moderna e um modelo de economia com
petitiva. Enfatiza, entre os objetivos e 
opções, 

"a construção de uma sociedade 
atenta à .abertura de oportunidades 
para o maior número de brasileiros, 
ao mesmo tempo preserva a esta
bil!dade social e politica, asseguran
do a participação das classes pro
du toras, dos trabalhadores e, em 
geral, de todas as categorias vitais 
ao desenvolvimento nas suas dife
rentes manifestações. 

"Preferiu-se a opção de crescimento 
acelerado como politica básica: para 
um Pais que ainda está construindo 
seu empresariado e sua estrutura in
dustrial, um recuo pode significar 
violento traumatismo para a organi
zação empresarial. 

"Em outro plano de idéias, a viabi
lização da meta de crescimento está 
estreitamente vinculada à importân
cia de consolidar um modelo brasi
leiro de capitalismo industrial. Esta 
não é uma vã afirmação ou falácia 
a se perder no vazio do tempo. É 
uma idéia básica, como bem define 
a estr.atég!a estabelecida, de um lado 
viabll1zar o desenvolvimento da in
dústria através do setor privado e, 
de outro lado, assegurar à empresa 
nacional papel importante na estru
r.a. industrial moderna e poderosa de 
maneira a ser consolidada no País." 

Em capitulo especial, esta temática é 
focalizada no II PND sob o titulo "For-



taleclmento da Empresa Nacional e Ca
pital Externo", que, em resumo, diz: 

"Além do equilibrio entre setor pú
blico e iniciativa privada, a viabili
dade do modelo depende, dentro do 
setor privado, do equilibrio entre 
empresa nacional e empresa estran
geira." 

A referida polltic.a de equilibrio com
preende em primeiro lugar: "a emer
gêncit~ de forte expressão da capacidade 
empresarial nacional, para formação de 
número significativo de grupos nacionais 
sólidos" com a criação de fortes estru
turas empresariais; através do apoio go
vernamental e se seus agentes financei
ros visando a transformação de peque
nas e médias empresas; politica de fu
sões e incorporações, e formação de con
glomerados nacionais. Inclui ainda o 
mencionado capítulo a criação de meca
nismos para dotar as empresas nacio
nais de condições razoáveis de competi
ção, em face da empresa estrangeira. 

Mais claro ainda, diz o II PND, neste 
mesmo capítulo: 

"Tais mecanismos, destinados a cor
rigir situações de debilidade da em
presa nacional, ou condições de 
desigualdade no mercado, destlnar
se-ão principalmente a s.anar defi
ciências do empresariado nacional 
com relação a capital, financiamen
tos de longo prazo, tecnologia e ca
pacidade gerenclal." 

Por fim, consta dos objetlvos Incenti
var .a abertura do capital das empresas, 
por incentivos credltícios e fiscais, para 
criar o capitalismo do grande número. 

O Ponto de Vista 
do Presidente Gelsel 

Está na mensagem ao Congresso Na
cional quando da abertura da Sessão 
Legislativa de 1975 o ponto de vista do 
Presidente Ernesto Gelsel. No referido 
documento se encontra a afirmação 
clara Inequívoca, que consubstancia 
uma 'sadia política nacionalista, ao pro
clamar textualmente "de modo categó
rico, para não deixar quaisquer dúvidas, 
as preocupações do meu Governo em ter, 
como um dos objetlvos de maior Impor
tância, a vitalização da empresa priva
da". A enfática declaração traduz uma 
tomada de posição, como um endosso, 
a tudo o que foi dito antes, no seu pró-

prio programa de ação governamental 
para o período 1975/1979. 

O Ponto de Vista 
da AHança Renovadora Nacional 

Por outro lado, a Aliança Renovadora 
Nacional, consciente da importância da 
livre empresa, e acima de tudo, do acer
to de uma filosofia doutrinária do re 
glme que se alicerça na liberdade de 
iniciativa, adotou, em sua proposta de 
ação partidária oferecida a crítica de 
seus filiados, a seguinte posição: à Ini
ciativa privada devem ser reservados, 
como áreas de atuação preponderante, 
os setores dlretamente produtivos: In
dústrias de transformação e da cons
trução civil, agropecuária, comércio, se
guro, intermediação financeira etc. Ca
bem ao Governo responsabllldades com
plementares e, neste caso, em condições 
competitivas equivalentes às da Inicia
tiva privada. Entende ainda o nosso 
Partído orientar o desenvolvimento na
cional no sentido de fomentar a expan
são e o fortalecimento da grande em
presa nacional e todo apoio às médias e 
pequenas empresas ao lado de vigorosa 
politica que evite a desnacionalização da 
atividade produtiva. No mesmo capitu
lo entende a ARENA subordinar .as em
presas multinacionais e o capital es
trangeiro aos legítimos Interesse do nosso 
Pais. 

A conjugação desses diversos entendi
mentos conduz a uma resultante que 
objetiva viabilizar o desenvolvimento, 
encurtando prazos e queimando etapas, 
fundamentando-se os setores produtivos 
na iniciativa privada nacional, suple
mentada pelas Iniciativas do Estado nas 
áreas onde, claramente, não houver con
dições ou Interesse para o empresário 
brasUelro. 

Na opinião de nosso Partido este en
trosamento assegurará ao Pais: 

1 - desenvolvimento dos setores de 
base com ênfase na produção de bens de 
capital, indústria eletrônica e na área de 
insumos básicos; 

2 - abertur.a de novas áreas de ex
portação de manufaturados, sobretudo 
naquelas em que são exigidas sofistica
ção tanto em especificações como em 
complexidade de desenho, produção e 
montagem; 

3 - maior impulso à tecnologia bra
sileira pela adequação de financia-
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mentos canalizados pelas agências go
vernamentais e Igualmente colocados 
à disposição do empresariado "nacional, 
dando este a devida condição, meios e 
termos de se firmar no contexto interno 
e externo. 

lt do consenso geral que a empresa 
privada nacional por multo tempo vem
se desgastando, com r.aras exceções, e 
não tem crescido no mesmo ritmo do 
setor público. Durante largo período o 
empresariado nacional deixou-se levar 
pelos lucros fáceis proporcionados pela 
inflação e, por isso, pagaram alto preço 
na reposição dos estoques, ou não sou
beram atualizar seus equipamentos nas 
épocas próprias. Em face do despreparo 
em se ajustar ao processo inflacionário, 
multas empresas tiveram seus capitais 
reduzidos consideravelmente, e muitos 
perderam tudo. outros, percebendo o 
efeito do processo, souberam compor os 
seus .ativos modernizando-se, continua
mente. 

Estes sobreviveram e, hoje, constituem 
o lado vitorioso que representa a base do 
empresariado nacional. A necessidade de 
queimar etapas e a notória fraqueza do 
capital privado para enfrentar a con
cepção e execução de projetas de elevado 
porte obrigou o Governo a intensificar 
os investimentos, notadamente da infra
estrutura industrial. 

Muitos empreendimentos inadiáveis 
não foram enfrentados pela iniciativa 
privada a tempo de oferecer ao Pais 
condições de auto-suficiência, ou mesmo 
de reduzir a nossa dependência externa 
no que diz respeito a produtos siderúrgi
cos, metais não ferrosos, produtos pe
troqu!mlcos a certos equipamentos de 
sofisticada tecnologia. 
· Ainda; recentemente, o Ministro Si· 

monsen salientava o aspecto curioso 
neste processo: "o Incremento à estati
zação, de 1964 par.a cá, não se deu por 
motivos ideológicos". o mesmo, inter
preta a hipertrofia do setor público 
como uma natural solução de problemas 
crônicos no processo de industrialização, 
somente passiveis através de grandes 
empresas, o que não se poderia contar 
com o setor privado, bastante enfraque
cido desde que se Iniciou o surto infla
cionário. Embora a empresa estatal, 
como acontece, em geral, em todos os 
paises, ofereça custos operacionais ele
vados e constantes problemas de quali
dade, entre nós, foi a solução encon-

trada para certos setores básicos, cor
respondendo satisfatoriamente. 

O Sr. Roberto Saturnino - Permite V. 
Ex.• um aparte, nobre Senador? 

O SR. MD.TON CABRAL - 11: 1ndis
cutivel que, somente a partir de 1964, 
surgiu, neste Pais, a preocupação pelo 
fortalecimento do setor privado. 

Com prazer, cedo a palavra a V. Ex.•, 
Senador Roberto Saturnino. 

O Sr. Roberto Saturnlno - Até este 
ponto, nem um reparo teria a fazer ao 
brilhante discurso que V. Ex.• vem pro
ferindo, sobre tema tão palpitante, tão 
momentâneo. Mas, quando V. Ex." rea
firma um velho preconceito de que as 
empresas estatais, de modo geral, têm 
custos mais elevados do que as empre
sas privadas, sou obrigado .a pedir essa 
Intervenção para contraditar V. Ex.•, di
zendo que, pelo menos no Brasil, onde o 
conhecimento a respeito da rentabilldade 
das empresas, para nós, é mais comple
to, o quadro indica exatamente o con
trário. Tanto assim, que uma das tõnlcas 
desta famosa campanha contra estatiza
ção, que está ai, em todos os jornais, é 
que os lucros das empresas est.atals, nos 
mesmos ramos, é sempre multo maior do 
que os das empresas privadas. E já vi 
até uma estatística abordando vários 
ramos de mineração, de petroquímica 
etc. O que vem demonstrar, por conse
guinte, que os custos das empresas es
tatais não podem ser, absolutamente, 
mais elevados do que os das empresas 
privadas. Era apenas essa observação 
que eu queria acrescentar. 

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

O SR. MD.TON CABRAL - Permita
me responder, em primeiro lugar, ao 
aparteante. 

Agradeço a Intervenção de V. Ex.• Po
deremos chegar a um acordo em muitos 
pontos a respeito deste assunto. Mas, 
especificamente, essa minha afirmativa 
baseia-se em apreciações que tenho ou
vido, não em relação às empresas esta
tais do Brasn, mas, de um modo geral, 
às empresas estatal.s em todos os paises. 
Um dos grandes conflitos que notamos, 
no momento, nas discussões entre avan
ço do estatlsmo ou recuo do privat1vis
mo, reside em alguns privilégios que são 
concedidos às empresas estatais. V. Ex.a 
sabe que, na apropriação de custos, às 
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vezes alguns privilégios são da maior 
importância e definem exatamente uma 
grande diferença na composição dos 
mesmos. 

Só para encerrar a resposta a V. Ex.a 
Certa vez ouvi de um industrial do setor 
siderúrgico, que estava providenciando a 
ampliação do seu parque. "Ficarei multo 
satisfeito, bastando acompanhar os pre
ços das empresas estatais para garantir 
uma boa margem de lucro." Mas, vamos 
ter oportunidade de voltar ao assunto, 
quando tivermos que entrar especifica
mente neste capitulo. Muito obrigado 
pelo ,a,parte de V. Ex.a, que muito honra 
o meu pronunciamento. 

Tenha a bondade, Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Itamar Franco- Ouço V. Ex.a 
com muita atenção. Sobretudo neste as
pecto da defesa da iniciativa privada, eu 
já disse, aqui, da Importância de refor
çar aquilo que denominei o tripé da em
presa privada, da empresa estatal e 
mesmo em relação à empresa multina
cional. Já disse, também - o próprio 
Mlnistro Reis venoso reconhecia, no ano 
passado, 1974 - que a empresa privada 
nacional não ia bem em relação às mul
tinacionais. Já verificamos - não sei se 
V. Ex.• concordaria com o termo - que 
o Governo Federal vem com a modifi
cação de rumos, agora, na defesa da em
presa privada, quando ainda não é su
ficiente. Faz com que o BNDE baixe os 
seus juros, mantendo, evidentemente, a 
correção monetária. Acho que ainda não 
há, realmente - V. Ex.• o disse no Ini
cio da sua belíssima explanação - uma 
definição de setores em relação à em
:presa privada. 

O SR. IWLTON CABRAL - Limitação. 

O Sr. Itamar Fracno - Limitação, 
exato. Lembrei, e volto a fazê-lo, aqui, 
o problema, por exemplo, da siderúrgica 
de "não planos", quando não há, real
mente, uma definição do governo. O que 
se pergunta é se a empresa privada pode 
ou não atuar nesse setor, se o governo 
vai ou não atuar nesse setor. E, ainda há 
poucos dias, numa reunião em Brasilla, 
não ncou clara a definição da atuação 
do governo nesse setor, quando lembra
mos o problema da empresa estatal; 
ninguém é contra a empresa estatal. 
Queremos, evidentemente, que ela atue 
num certo plano. Queremos, Isto sim, 
que seu lucro seja aplicado socialmente 

em beneficio da população. Muito obri
gado a V. Ex.a 

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

O SR. MILTON CABRAL- Tem a pa
lavra o nobre representante do Estado 
do Ceará. ·· 

O Sr. Virgílio Távora - o assunto já 
tol percutido, embora não com a profun
didade necessária, objeto que vai ser, 
naturalmente, de longos debates neste 
plenário. Assistimos, por sinal, à discus
são de dois Membros eminentes da Opo
sição a respeito de posições bem estabe
lecidas quanto à empresa pública e à 
empresa privada. Mas, agora, gostaria
mos apenas de fazer uma achega ao dis
curso de V. Ex.• S: na restrição que faze
mos à afirmativa da Oposição de que o 
Governo ainda não definiu campos. Para 
que não palre a menor dúvida a esse res
peito, remetemos aos Srs. Senadores, 
abusando da sua bondade, a leitura da 
página 30 do U PND. Efetlvamente, não 
há. exemplo, na História do Pais, de 
governo algum que tenha procurado In
centivar a iniciativa privada mais do que 
o atual. Agora dissemos, privatlvistas que 
somos, de que se o Pais conseguiu atra
vessar crises que, realmente, outros mais 
adiantados tiveram grandes dificuldades 
em superar, foi, justamente, porque, na 
formação bruta de capital, entre o go
verno já, nos dias de hoje, com 56% e 
pode ele controlar, perfeitamente, as flu
tuações em épocas adversas. Rec·onhece
mos que somos privatlvlstas, mas, mais 
ainda que Llder do governo para esses 
assuntos econômlcos, as nossas dlretrlzes 
coincidem cem por cento com aquela es
tabelecida no II PND. O Governo, por 
exemplo, não quer entrar no setor de 
"não planos". Fa-lo-á, sim, se o setor 
privado não for capaz de atender às me
tas prefixadas, necessárias para o nosso 
desenvolvimento. Mas V. Ex.• desculpe 
termos pronunciado um aparte tão gran
de. O assunto vai ser objeto de multa 
discussão nossa com o Ilustre Lider Ro
berto saturnlno, e também - estou cer
to - multo mais dele cmo o não menos 
eminente Senador Itamar Franco. Não 
podemos deiXar passar o ensejo para en
fatizar que esta é uma atitude do gover
no, não llvresca, não apenas documental; 
é uma atitude transformada em atas, por 
uma ação objetlva. 

O SR. MD..TON CABRAL - Agradeço 
os dois apartes que certamente ajudam 
a melhor compreender o meu pronuncia-
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mento nesta tarde. No fundo, não vi con
flitos porque, em realidade, pela exposi
ção que estou fazendo, mostro que a 
Intervenção do governo na economia, ao 
assumir certas responsab!lidades no se
tor produtivo, vem exatamente suple
mentar as notórias deficiências do setor 
privado; fazer aquilo que não"foi possí
vel ser feito, pela Iniciativa privada. 

As razões que fizeram a Iniciativa pri
vada entrar em certos campos é outro 
tipo de análise. O fato é que a interven
ção estatal, nós também a defendemos, 
evidentemente dentro dessas limitações 
que estão no próprio II PND e. que cons
tam do programa da Aliança Renovadora 
Nacional. Mas, estas Intervenções foram 
e são absolutamente oportunas, porque 
sem elas certamente a situação do Bra
sil, hoje, seria dramática, sobretudo ago
ra nesta época de crises agudas no abas
tecimento de combustível por que passa 
todo o mundo, e com a retração da eco
nomia mundial. 

Hoje, somos fellzes por produzirmos 
aqui grande parte de matérias-primas 
fundamentais ao nosso desenvolviment-o 
industrial. Graças a essas empresas es
tais é que o Brasil pode minorar a sua 
sede de aço; pôde resolver o problema do 
abastecimento da barrilha. Por exemplo: 
pôde encaminhar a solução da indústria 
petroquímica e a primeira das grandes 
realizações foi extamente resultante da 
Lei n.0 2. 004, quando se Instituiu, neste 
País, o monopóllo da exploração do 
petróleo. 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL - Com multo 
prazer ouço o nobre representante do 
Estado de Alagoas. · 

O Sr. Luiz Cavalcante- Estamos qua
se que todos os dias, ou todas as sema
nas, ou todos os meses sabendo da falên
cia de empresas, e algumas da maior 
dimensão. Mas nunca soubemos, pelo 
menos eu, de falência de nenhuma em
presa estatal, ou de economia mista. Por 
que, então, umas sucumbem pela falên
cia e outras não? Devido à excelência 
maior da administração? Creio que tam
bém não. O nosso Mauá, o patrono da 
indústria brasileira, foi um dos grandes 
falidos no Brasil. Então, é porque a em
presa estatal tem trunfos, tem favore
cimentos que a empresa particular ou 
empresa privada não tem. Felizmente -
e o eminente Lider Virgí!lo Távora tem 
constantemente percutido o assunto -

este Governo - este Governo sim, o do 
Presidente Ernesto Ge!sel - tem sido 
sensível a esta discriminação e vem to
mand·o medidas de equivalênciá . de fa
vores à empresa estatal e à empresa 
privada, como recentemente aconteceu 
com a obrigatoriedade do imposto de 
renda também para as empresas estatais. 
Nã·o é à toa que, entre as dez maiores 
empresas do Brasil, sete são estatais. 
Era este o aparte que eu me permiti soli
citar a V. Ex.8 , eminente Senador Milton 
Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL -Agradeço o 
seu interessante aparte, que vem. como 
disse em relação aos outros, ajudar o 
encaminhamento do nosso raciocínio. 

Na verdade, V. Ex.8 aponta um fato 
que todos conhecemos. Não existe falên
cia de empresa estatal. Nem seria admis
sivel que· houvesse. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL -Quero ape
nas situar o problema, só para concluir 
o raciocínio, em resposta ao aparte. Que
ro citar o exemplo da ACESITA, uma 
indústria de aço especial, construída 
para atender a um setor ainda virgem 
na ec·onomia brasileira. Foi a primeira 
Indústria de aço especial implantada no 
Brasil. Essa empresa trabalhou por multo 
tempo com prejuizos anuais. Só mesmo 
com o suporte do Banco do Brasil, que a 
encampou, foi possível sustentá-la, e ul
timamente essa empresa passou a ter 
lucros formidáveis e o balanço de 1974 é 
algo de excepcional. Então resulta disso 
a compreensão de que houve um traba
lho paciente e um amadurecimento dessa 
empresa, mas ela exerceu o seu papel 
pioneiro. Ela prestou um grande serviço 
a este País porque depois da ACESITA, 
a própria lrllciativa privada, estimulada, 
entrou nesse campo e hoJe Já temos vá
rias indústrias siderúrgicas na especia
lidade. Multo obrigado. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.8 me 
permite um ,aparte? 

O SR. MILTON CABRAL - Pois não, 
:nobl1e colega. · 

O Sr. Virgílio Távora- Não há Injus
tiças lliOS g.ovemos passados. Quando o 
nobve co!>ega fala "este governo, sim, do 
Presf-d,ente Geisel", oom aquela ênfase, 
s!gnlfl.ca.ndo que os anterlo·res não o· fi
zera.."ll, temos que discol.'d!!ir. Mister é fa
rzer Thll'l pouco die justiça. '11odoo nós, 
quando começamos ,a v1da e pouca é 
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nossa !!Jecún1a, achamos que seria de 
g11ande IJrove1to, por ·exemplo, pa.m nos
sos filhos, lllllondá-IIOs aperfeiçoar-se 
ccmo1uind•o os e.s~budio~ no •estrangeiro. 
Nem sempve podemos fazê-lo, porque 
primeiro prooisam.os eapitallzaw-ru:>s e ter 
o ·recurso necessário para isso; pois os 
gov.ernos ooterlo·ves ao dlo Presidente 
Gewe~ lllllci:wam •a ·capitalização deste 
Pais, deram outra dimensão à nossa eco
nomia, e hoje o Governo já começa a dis
por ~~e meios, de instrumellltos, de capi
talizaçã,o neoessália para poder socower 
a iniciativa [privada. Nã.o que os outros 
nâJo roubess•em da ·necessi·d!a,cle; é que não 
p:.-d~a.m, 'D País aínda não estava ama
durecido, em termos financeiros, para 
assim se pJ.'Ioceder. 

O Sr. Itamar Franco- Pernüte V. Ex.l'o 
um •apal'te? 

O SR. MILTON CABRAL - Concedo o 
apax.be a.o nobr,e SenacLD'r por Minas Ge
rais, Senad·or Itaanar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.a me 
pe!'d·o·e esta interrupção. Primeiro, paxa 
dizer que rea.lm.ente reconhe·oelil!Os que 
este g.ovenno, sim. ·está modificando os 
1.1umos ·em relaçl1o à iniciativa privada. 
E segundo, é que ouvlm"Ds aqui que a 
emp11esa •estatal não vai à f.aJêiJJCia. Meu 
Deus, ·com:> é que, por exemplo, uma 
Ocmpamhlia dJo Vale do Rio Doce poderia 
ir à falência? Ainda há P·ouco eu dizia 
ao Seillado•r Virgíll>o Távora que essa com
p:mhia tem o mooopóll.o da via férrea, 
da Vitória-Minas! Como, se uma empre
prcsa estatal, a qualquer momento, pode 
socorrer-se de organismos oficiais o que 
não a:ctmtece às vezes eom a ln1clatlva 
priva:da, .a qual pagava, a~té há po·uco 
tempo, j~Wos .altos ·ao Banco Nacion·al de 
Desenvolvlmen:to Econômlco? E que pa
ga correção monetária entra naquela es
cala que .p.oderíamos chamar do endivi
damento ·da bola de neve! Não é poBsível 
c·o.mparar a empresa ·estatal com ·a em
pl'lesa privada, em r.ela.ção às falências 
observa•das no Pais. 

O SR. MILTON CABRAL - Quanto à 
observação de V. Ex.a, eu responderi·a da 
seguinte maneira: f·alei no começo do 
meu pronundamento sobre .a,queJe equl
libri•O· que o II PND proc•ura esltabe1ecer 
ent.re ea!PH,al priva.do •e ·estaltal, e este 
com o capital estrangeiro. Evidentemen
te, •O exempLo que V. Ex.n salien;ta tem 
alg-o de pmcedência, porque na realida
de a •em,presa pri vaid!a não go21a desses 
privilég~os. Mas também nã.o tinhamos 

IlJO Brasil empJ.'Iesa privada que tivesse a 
oapa:c~dade dte se lançar num empreen
dimen,to do elevacLo· porte como o· do Vale 
do Rlo Do·ce e, então, teríamos forçosa
merute Q:ue encontrar uma solução, como 
'aeooteceu há algum tempo com ·a inter
venção do g.ovemo. F1elizme.nte a saída 
encontrada tem produzido tã.o bons fru
tos que o E.9tacLo d.e V. Ex.a, através da 
pal:avra do atual GoViemado•r, já vem 
~iginci:> que a Companhia V•ale do Rio 
Dxe penetre pcrofllilldamente na ·econo
mia mineira. 

E, •cevtamente, rendo minhas homena
ge:liS .a.o patr!Jotlsnw do GoveJ."'lll;dor Au
reJlano Chaves que, c•omo técnico e bom 
pQlitico, sabe o que está fazendo. 

O Sr. Itamar Franco - Nós só recla
I::l'amos a diosto·rção do imposto único so
bre minerais, deste País, em que a Vale 
·do ruo Do:e·e é mestl'a na pouca aplica
ção, no· Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Virgílio Távora. - Peamite V. 
Ex.a um aa>ax.te? 

O SR. MILTON CABRAL - Volto a 
CCI!lceder o aJParte ao nobre Senadior Vir
gílio Tá'\'ora. 

O Sr. Virgílio Távora - Um ad.miní
cu1o apenas, nobre Senador Milton Ca
bral. Há boas compr:mhias estatais e más 
CO'mpMlhias esta.tais. A Vale .do Rio Doce 
já foi e:x:emplo da má administraçi1o, de 
c·ompanhia albamente <ieficitália. Então, 
o fato ode uma companhia srecr estatal 
não basta como oondLção para que tenha 
êxllto em seu desempenho econôm!.Co. O 
vale era o mesmo; a estrada de ferro, a 
me.sma; •a a~tlvida:de, a me~Sma., e deve 
J.'leooJ.'Idar V. Ex.a das aned,ota.s que cor
riam a respeito da comp:mhla há tem
pos •atrás. Nálo·. Qu·ando defendemos essa 
equllibcrada .cti.sltribuição de a.trll>uições 
entre •O E't:•bo.r privad•o e o s:etor P·úbllco 
- que a.chamo·S tã,o bem retr:atada no II 
PND - dizemos claramente, que o setor 
públtoo, · prin.c1paJmente a ;p.al'lte indus
trial desse seto·r, t.em que ser muito bem 
admlnistl'ada. Não é apenas o farto de 
ser uma companhia de economl'a mista 
que daria uma boa solução para a explo
raçâJo de uma dete,l'll11na:da rlqum:a na
·Cii)Ila.l que ooUvesse dentro. se1lo·rialmen
~e. das ·!l!tlvict.ades ·artribufd:as •ao govecrno, 
pe1o II PND. Não. ll: que jus'tamente ~e 
criou uma !lidminlstração· gerenclal das 
mais efic1entes, de um tempo a esta par
te, e nos orgulhamos de que, praticamen
te, c•olncide esta tra.ns•fo~rmação com o 
periodlo da Rev.olução. 



-456-

O SR. 1\IILTON CABRAL - Obrigado 
a V. Ex.a 

o Sr. Roberto Saturrúno - Pexrmire só 
um pequeno acréscimo, sem querer in
ter~omper mais o dis·curso de V. Ex.a? 

O SR. 1\'IILTON. CABRAL - Pois não, 
nob~e Sena•dor. Com mu.lito prazer cedo
lhe a palavl'a. 

O Sr. Rohertt~ Saturnino - Eu me p·er
ntitirla ainda Vlol•tar um pouco mais 
a:trás, à época re...<i!Hlsdbac]a. pelo nobre 
Sena~or V~rgíllo Távora, 1emb~arulo que 
a V:ale do Rio Do·ce encamporu l!lalla em
presa privada, •absolutamente ·MliU!n:llda, 
que foi a Itabira Mining, empresa que 
ch.egou, praticamente, à falênci·a, oo des
calabno ac!.milnistl.'ativo. O que prova, 
uma vez mais, a excelên-cia -da adtminis
tração g-overnamental - e aqui estou 
de pleno .acordo .com •O Se-nador Virgílio 
Tá\Oo•ra quando ela é feilta em termos em
preSJar1ais. O que eu que11o il1ebaJter, exa
tamente, ·apnove~tan.do •O exemplo levan
tado peLo Sena.dtor Vh"gílito Tá voLra, é o 
pr.ec.c•l'llce1to od1e que a empresa prJv.ada, 
pi>r .cir.c.unstâncias e•s,peciais, intrlsica
mente é .melhor, s·ob o po·nto de vista em
presari-al ·e administrativo, do que a es
tatal. Este velho preCOl'llceito - quero 
deiJCar ·claro - está completamente su
pe•ra~o. pel'D menos em todos os exem
p1os bras!1ell'os. 

O Sr. Virgílio Távll4"a - V. Ex.a me 
pe•l'm.itt•e um apa.nte, Senador Milt·on Ca
bral? 

O SR. MILTON CABRAL - Pois não. 
O Sr. Virgílio Távora - Quero deixar 

bem cla!.'o: a defesa desta po•sição nã,o é 
a defesa do governto. A posição do go
verno não é esta: dizer que uma empre
sa só tem a validade de seu sucess-o ge
rencial condici-onado a aspectos especiais. 
Nii.o é. Dissemos realmente, e tornamas 
ct. repetir, que reside na divisão bem ba
bnceada de atitude pública e privada 
pJr esses setores o sucess-o da política 
apresentada no II PND. Não é o fato 
r: e ser uma empresa pública, c-omo tam
bém não seria o de uma empresa pri
vada que assegura sucess-o, porque um:; 
empresa pública mal administrada, real
mente, não dará bons resultados. Re
portando-nos àquele tempo, gentilmen
te recordado pelo jovem representante 
flumlnente, Senador Roberto Saturnlnc 
diríamos que foi a ação de um membro 
des.tn:ca.do desta Casa, o ilusbre ex-Sena
d·or Juracy Mag.a.lhãe•s, qrue, por sua ex
cepcional c:apadd·ade, ress·UIScitou a Cia. 

Va!e do Rli:> Doc.e, exempJ,o de uma admi
nistração realmente empresarial, numa 
época em que gerência de empresa go
vernamental era smônimo de fracasso. 

O SR. MILTON CABRAL - Em reall
d!ade, Sr. P~estdente e Srs. Sen·adores, 
pelos a;p:antes of•ellecidos e -eS~Pecialmen te 
qu.anto a esse particul!llr alS[lec.to da efl
·ciê.ncia a.dmlnistrativ·a, da ·empresa ou do 
sistema empresarial, seja ele de origem 
prlv!lld!a ou eSJbrutal, ptal'e1ce-me secundá
-rio. O qt:,e •desej o enf•rutiza.Lr, nesta pri
meira parte do meu pr:onunclamentJo, é 
exa:tamente a ação do ~ov-erno, a ação 
·da Alianca Renov.adora NiaJC!onal, o pen
sa;mento ·do Pres1dea11te ·lia RepúbUca, o 
nosso pensamea11to, de coLo•car no seu de
vLdio lugar o ,prupel da -empresa privada, 
recOOlhecendo a ·excelência da empresa 
púb!Lca., Illaqueles .se·tores ·em que ela é 
cons~àJer.ada fundamental pal'a. o desen
voMmenbo do País. Esta é que é a tese 
ceaJJtral: um sem esmagar o orutro, ou 
ambos se ·complementa.ndo, porque tam
bém cLtamos aqui, em trechos do nosso 
pl':~nunciamento, as deHciênciBJs geren
cllais das empresas privad:as. quando ci
tamos o despreparo odcf ·empregado•r bra.
sll;eim em re1acão ·ao s!Ul'to inflacionário. 
Isto é uma ve~dade inco.ntestável, que é 
pvocla.mada e r.ecoooecida pelos próprios 
órgfuos ·da classe patJl'onal. 

'I\~d.os nós, em nossos Estad<~s, acostu
ma:m<~-nos a •acompanhar o sucesso de 
coest!llduanos e assis~mos, pesarosos, ao 
naufrágio de outros. Esse aspecto da 
competência gerencial, e, sobretudo, a 
maneira como eles enfrentM"am O· pro
blema infla,cionário, a.pal'ece em P•rimel-
11:> p~ano. Aquele·s que soubel'a:m •ajustar
se àiS conseqüências do sunto infl!.aci·oná
r.!o, •esses. 11ealmente, sobreviveram à 
crise. 

E ·como disse ant.es: isso tvouxe, inclu
sive, para •nosso· P-aís, uma f·ormidável ex
periência, e, hoje, o empresariado bra§i
Le·i•ro já não c.onta mais com a inflaçao, 
.pa,ra regliSDl'ar e-m se•us b<alanç-os. o 1ucro 
fálc!l, po-rque eles •estã•o fazendo llllclusdve 
corteção. E, não é so·mente a 1el que fa
culta essas ·co.rl.'eções mas é uma cons
ciente 'attl.tude ado•tada pe1o empresaria
do b vasil elro. 

O que eu estava dizendo, de Inicio, 
quando recebi esses honrosos apartes que 
me ajudam a orientar o raciocínio, é 
que indiscutivelmente somente a partir 
de 1964 surgiu no Bras!! a preocupação 
pelo fortalecimento da iniciativa privada 
- preocupação em termos de programa 
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de Governo, e de Partido, não a simples 
referência mas a listagem de medidas 
concretas, claras e objetlvas. Antes de 
1964, o empresariado nacional era esma
gado não só pela crise econômlca, re
presentada pela Inflação galopante, co
mo pela crise política institucional, re
presentada pelas teses de socialização da 
economia, Impostas em clima de agita
ção, artificialmente forjado. 

O Sr. Ruy Santos - E pelas greves, 
também. 

O SR. MILTON CABRAL - Logo após 
a instalação do novo Governo começa
ram as reformas, que viriam, no correr 
da década, constitriirem-se numa estra
tégia de governo, caracterizada pela 
montagem de formidável instrumental 
de apoio à expansão empresarial, sem 
paralelo na história económica do Bra
sil. E foi graças a essa aparelhagem 
que o crescimento industrial passou a 
atingir notáveis indlces: de 86% em 5 
anos - 1968 a 1973 - a média anual de 
17,5%, ao ano, indices que os Srs. Se
nadores, provavelmente, não encontrarão 
em nenhum outro país, nesse mesmo pe
ríodo. 

Trata-se, simplesmente, de um notá
vel desempenho, sobretudo pelo rápido 
aumento das exportações de manufatu
rados. No entanto, é necessário acentuar 
que, no final de 1974, ano pouco favorá
vel aos nossos produtos de exportação, 
o fato de conseguirmos colocar no mer
cado internacional cerca de 3 bilhões de 
dólares em produtos Industrializados, 
cuja expansão sobre 1973. foi de 52%, 
mostra a excepcional dinamização desse 
setor, tanto no âmbito das empresas pú
blicas quanto na área do setor privado, 
o que possibilitou ao nosso Pais um cres
cimento acentuado de receita cambial. 

Evidentemente não se trata de uma 
ação Isolada do Governo, mas de um 
esforço comum, embasado na capacidade 
criadora do empresariado brasileiro, que, 
a curto prazo, aprendeu a percorrer os 
tortuosos caminhos do comércio mundial. 
Medidas de apoio ao comércio exporta
dor predominantemente conduzidas pelo 
setor privado são constantemente adap
tadas à situação Internacional. 

A poderosa Interferência da Inflação 
externa, agravando e comprometendo a 
nossa economia, forçando-nos a correção 
global de 19,7% na taxa do dólar norte
americano em um só ano, não poderia 
deixar de ser lembrada nesta oportuni
dade, pois as medidas proteclonistas pos
tas em prática em muitos pa!ses pro-

vocam perturbações que se refletem por 
largo tempo em nossas relações de troca 
que, de nossa parte, não podem ser com
pensadas com a rapidez que seria de
sejada. 

E, nesse jogo, sofre mais o empresário 
nacional que pratica o comércio com o 
exterior. 

Devo salientar, também, que obstáculos 
de natureza Interna se antepõem ao 
empresariado nacional como, basica
mente, (a) o reduzido tamanho do mer
cado interno, por força do baixo poder 
aquisitivo da maioria do povo; (b) a in
ferioridade financeira das empresas na
clonais; (c) deficiências na mobilização 
de recursos humanos, compreendendo 
capacltação gerencial e mão-de-obra. 

O primeiro desses Itens - o reduzido 
tamanho do mercado Interno por força 
do baixo poder aquisitivo do povo - foi 
assunto debatido aqui pelo nobre repre
sentante do Estado do Rio de Janeiro, 
Senador Saturnlno Braga. A verdade, Sr. 
Senador - e agora aproveito a oportu
nidade para lhe responder - esse redu
zido tamanho do mercado interno cons
titui o grande obstáculo à expansão da 
empresa privada no Brasil. Ela é for
çosamente conseqüência, elementar, do 
baixo poder aquisitivo da maioria do 
povo brasileiro, o que é exatamente o 
objetivo de todo esse formidável pro
grama, consubstanciado no II PNn. Por
que, quando o Governo parte para ace
lerar, tomando medidas para ganhar 
tempo, queimar etapas, com isso, pro
cura exatamente realizar mais depressa 
o desenvolvimento nacional, que só será 
exeqü!vel - a não ser por um milagre 
- num curto espaço de oito ou dez anos, 
arrancando a grande maioria do povo 
brasileiro de rendas de duzentos dólares 
per capita, para atingir cerca de mil 
dólares, que deveremos alcançar por vol
ta de 1~79. 

Então, toda essa programação gover
namental, com o apoio da Aliança Re
novadora Nacional, visa, exatamente, a 
elevar o poder aquisitivo do povo brasi
leiro e, com essa elevação, ·abrir um po
deroso mercado Interno neste Pais. Mas 
esta é matéria par ser analisada na se
gunda parte do meu pronunciamento. 

Peço desculpas ao Sr. Presidente, por
que estou sendo advertido que o meu 
tempo está-se esgotando e pretendo con
cluir ... 

O SR. RUY SANTOS - Pela ordem, Sr. 
Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) - Tem a palavra o nobre Senador 
Ruy Santos, pela ordem. 

O SR. RUY SANTOS ~ Sr. Presidente; 
pediria a V. E,ç" ...,.... pois estou vendo o 
sinal de advertência -, a exemplo do 
que tem sido feito anteriormente e, ,ape
sar de a Liderança da ARENA já ter fa
lado permltis.se ao nobre orador con-

' -cluir as suas consideraçoes. 
O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa

rah) - V. Ex." será atendido. 
O SR. MILTON CABRAL - Agradeço 

a intervençá<J da Liderança do meu Par
tido para me permitir, com a benevo
lência de V. Ex.", Sr. Presidente, con
cluir rapidamente este pronunciamento. 

A segunda medida é relativa à infer~o
ridade financeira das empresas naclO
nais. Esse será um tema altamente i?te
res.sante porque vai envolver a polítl~a 
creditícia do govern·o e teremos ocasiao 
de debatermos com os Srs. Senadores o 
que vem sendo feito e quais os objetivos 
da política ad<Jtada pelo atual Governo. 

A terceira deficiência está na moblli
zação de recursos humanos, compreen
dendo capacitação gerencial e ~ão-de: 
obra. Apenas um simples comentaria: a1 
re.side talvez a primeira e mai<Jr defici
ência que ostenta o nosso sistema em
presarial. 

Teremos oportunidade também de 
anali.$ar as medidas adotadas de 1964 
para cá, para mostrar como este proble
ma vem sendo enfrentado. Fazemos uma 
afirmação com toda a segurança, de que 
se os empresários brasileiros realmente 
aderissem a um esf<Jrço de ,auto-educa
ção, de preparo profissional, certamente 
se reduziriam as proporções em grande 
parte daquele problema levantado por 
v. Ex.", sr. Senad·or Luiz Cavalcante, 
quanto a·o el:traordinário número de fa
lênci,as e concorda tas a que assistimos 
por toda parte. Basta lembrar que nos 
tiltimos meses de janeiro e feverel.r<J, na 
capital de São Paulo, o número de fa
lências e concordatas alcançou dezenas 
tle milhares, com prejuízos superiores a 
300 milhões de cruzeiros. Mas não se 
pode culpar o governo, nem ninguém, 
])arque, em gr.ande parte, isto se deve 
ao próprio despreparo de pessoas que se 
lançam a empreendimentos sem nenhu
ma vem sendo enfrentado. Fazemos uma 
mente, de se fazer uma grande propa
ganda junto ao empresariado nacional,· 

a mobilização das federações patronais, 
para que os senhores associados façam 
um esforço muito grande, aproveitando 
os cursos que estão sendo oferecidos 
através dessas organizações, e por trás 
dos mesmos está o apoio ostensivo do 
Governo da Revolução. 

O Sr. Otair Becker - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL - Com mui
to prazer, nobre Senador, representante 
de Santa Catarina. 

O Sr. Otair Becker - Inicialmente, 
quero dizer do formidável desempenho 
que teve a empresa privada nacional, 
no campo das exportações de manufa
turados, e podemos acrescentar, ao con
junto de fatores apresentados por V. Ex. a 
o clima de confiança, de apoio e de es
tímulo que a Revolução brasileira pro
porcionou a todo o seu empresariado. 
Quanto ao aspecto de capacltação do 
empresário br,aslleiro, quero dizer ao no
bre Senador que ele está ansioso por re
ceber uma dose de rejuvenescimento, 
uma identificação com novos conceitos 
e novas regras de administração e, para 
isto, tenho certeza, conforme define o 
II Plano Nacional de Desenvolvimento, 
haveremos de ter, em breve, dinamizados 
todos os setores que dizem respeito ao 
preparo adequado de todo o empresaria
do brasileiro. 

O SR. MILTON CABRAL - Muito 
obrigado a V. Ex.a pela oportuna lnter
venção, e, certamente, não temos ne
nhuma divergência com o que V. Ex.a 
acaba de acrescentar. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a an~
l!se de cada um desses !tens, em funçao 
das pequenas, médias e grandes em
presas, exigirá não só bastante tempo 
e portanto, me levaria a exceder as li
mitações regimentais, como se tornaria 
enfadonho e contraproducente. A longa 
dissertação de assundo árido, seco mes
mo, como este, não possibilita aquelas 
caminhadas pelo abstrato, como acon
tece com os assuntos meramente políti
cos, que se impõem e prendem pela 
emotividade do desafio, a exemplo dos 
cantadores sertanejos, que não se can
sam de argumentar e contra-argumen
tar, porque, ao final, trata-se de uma 
distr.ação. 

O Sr. Evclásio Vieira - V. Ex." me 
permite um aparte? 
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O SR. MILTON CABRAL- Com muito 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Evelásio Vieira. - V. Ex.a faz 
uma abordagem da empresa particular, 
uma abordagem Inteligente, com pala
vras simples, objetlvas, e, por Isso temos 
Interesse em uma Intervenção, para uma 
observação. Somos Inteiramente a favor 
da Iniciativa privada, sempre que ela 
responda aos Interesses nacionais. De
fendemos, simultaneamente, a estatiza
ção, sempre que existam claros, vazios, a 
serem preenchidos, e entendemos, mais 
que é um processo Irreversível o acasa~ 
lamento da estatização com a Iniciativa 
privada, para encontrarmos o verdadeiro 
desenvolvimento e o bem-estar espiritual 
do homem. Em relação aos três obstá
culos à lnlclatlva privada, acho que a 
mais Importante, a mais expressiva foi a 
última das catalogadas por V. Ex.n: a 
dos recur.sos humanos. Entretanto, V. 
Ex.a se situou apenas no homem geren
clal. Entendo que a maior dificuldade da 
empresa nacional, e predomina no Bra
sil a pequena e média, é a da carência 
da mão-de-obra qualificada. Exemplo: a 
pequena empresa admite o trabalhador 
sem qualquer iniciação profissional, pre
par.a-o, e, dois anos após, a grande 
empresa, particularmente a empresa 
multinacional, vai a Santa Catarina, ou 
a outro Estado, à pequena empresa e 
retira aquele elemento, que assim perde 
o know-hlliW que ela fabricou, e de que 
teve o ônus. É preciso que o Governo Fe
deral atente para este problema que o 
Ministério da Educação deixe a 'sua ti
midez e ingresse, com agressividade, na 
fabricação de mão-de-obr.a qualificada 
neste Pais. 

O SR. MILTON CABRAL - Agradeço 
à. Intervenção de V. Ex.a E, com rela
ção à. primeira p,arte, certamente, não 
v! nenhuma divergência entre o que V. 
Ex.a afirmou e o que está Inserido no 
II PEN. Em outras palavras, o II PND 
define aquela situação como uma posi
ção de equilíbrio, um perfeito entrosa
mento que deve ser alcançado entre os 
objetivos empresariais, sejam estatais, 
prlv.ados, ou até mesmo estrangeiros. 
Com respeito à segunda parte, quero 
declarar a V. Ex.a que, realmente, neste 
último Item, cito a capacltação geren
clal e a mão-de-obra. Estã dito aqui. 

Quero, também, aproveitar a oportu
nidade para dizer ,a V. Ex.n que esses 
são três Itens básicos, mas isso não ell-

mina que haja outros requisitos. Por 
exemplo, o que havia no passado quan
to à legislação fiscal, em que já' se al
cançou um grande progresso, havendo 
necessidade ainda de .aperfeiçoá-la so
bretudo em relação à pequena empresa. 
Mas, Isso é outro problema e eu pediria 
a benevolência dos Srs. Senadores, para 
que possa tratá-lo na segunda parte do 
meu pronunciamento, e que não será 
feito hoje, más em outro dia. Como já 
salientei, o assunto é, realmente, multo 
árido. Eu preferia, então, desdobrá-lo 
para que pudéssemos discutir, em deta~ 
lhes, aspectos que reputo de interesse 
!mediato. Mas o fato é que o problema 
levantado por V. Ex.8 é da mais alta 
importância. E V. Ex.~. como um des
tacado representante d-o Movimento 
Democrático Brasileiro, vai ficar pro
.fundamente surpreso quando lhe contar 
desta tribuna, o.s notáveis resultados al~ 
cançados, em relação a·o passado, por
que, em matéria de treinamento, de 
mão-de-·obra, er.a simplesmente rldicula 
a posição do Brasil! 

O Sr. Evelásio Vieira - Não é! 
O SR. MILTON CABRAL - Hoje, so

mente os sindicatos de trabalhadores 
deste Pais distribuem, por ano, mais de 
300 mil bolsas de estudo para os fllhos 
dos seus associados. 

V. Ex.8 precisa verificar o apoio que 
têm recebido as organizações patr·onais, 
coma· o SENA! e o SENAC, na expansão 
de suas atlvidades. 

O Sr. Evelásio Vieira - V. Ex.a me 
permite um aparte? ' 

. O SR. MILTON CABRAL - V. Ex.n, 
também, precisa saber que não quero, 
com estas palavras, dizer que estamos 
satisfeitos. Estou apenas dizendo que o 
esforço · foi grande, mas não significa 
que estamos satisfeitos. É preciso au
mentar este esf-orço. E a tese é válida, 
assim como o ponto de vista de V. Ex.8 

é certo. Apenas fique registrado que este 
desempenho, em relação ao ensino, ao 
treinamento da mão-de-obra, a qualifi
cação da mão-de-obr.a, ou melhor, como 
eu diria, o preparo da força de trabalho 
para o desenvolvimento deste País, é de 
fato uma obra que a Rev·olução que, se 
pode dizer, praticamente foi começada 
por ela. 

O Sr. Evelá.sio Vieira - V. Ex.a per
mite um ,aparte? 
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O SR. MIL'l'ON CABRAL - Pois não, 
com multo prazer, nobre Senador. 

O Sr. Evelásio .Vieira - :1!: necessário, 
é urgente, ls.so já devia ter sido feito, 
há quinze, há vinte, há trinta anos pas
sados. Foi criada a lei. Agora, é preciso 
Implantar o ensino na sétima, na oitava 
séries, e no segundo grau. Existe a lei, 
mas a Implantação não está ocorrendo 
dentro do Interesse do desejado. 

O SR. MILTON CABRAL - Ao res
ponder a esse segundo aparte de V. Ex.", 
embora transferindo o assunto para uma 
segunda parte desse pronunciamento, 
quero dizer que li a Reforma do Ensino, 
neste Pais, e confesso que não é fácil 
implantar o ensino profls.slonallzante: é 
tarefa. para gerações! E não há, ainda, 
um mecanismo estabelecido para Im
plantar o ensino profissionalizante a 
curto prazo que possa operar com a efi
ciência que todos queremos. 

Convidaria V. Ex." para estudar essa 
legislação. Tenho certeza de que, com 
sua. honestidade de propósito, V. Ex." vai 
admitir que Isso não é uma tarefa tão 
simples, sobretudo num Pais em que 
grande parte do ensino está em mãos 
exatamente de escolas privadas. 

O ensino no Brasil não é um ensino 
estatal; pelo menos o ensino do segundo. 
grau não o é. 

Peço que estude, e depois teremos 
oportunidade de discutir o assunto, por
que também pediria a V. Ex." a paciência 
de me ouvir na próxima semana. 

O fato é, Srs. Senadores, ao encerrar 
este pronunciamento, que o debate sobre 
uma politiva de valorização do empre
sário brasileiro deve ser o mais amplo 
possível. Passos gigantes foram dados 
pelos sucessivos governos da Revolução, 
como Iremos demonstrar, em detalhes. A 
ARENA, entretanto, considera que multo 
ainda há de se fazer e, nesse sentido, 
tendo em vista a sua nova linha pro
gramática, dedicará especial atenção a 
novas medidas que venham verdadeira
mente valorizar a atividade empresarial. 

De minha parte, em estrito caráter 
pessoal, farei oportunamente concretas 
sugestões ao meu Partido, e as justifica
rei desta tribuna. Por enquanto, falando 
em nome da Maioria, me restringirei aos 
aspectos genéricos que espelham a ação 
construtiva do governo da Revolução. 

Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa
rah) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEmO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, não me tome o 
Senado Federal por temerário quando 
eu afirmo aos meus pares que existe no 
Estado do Rio, que agora represento nes
ta Casa, um município cujos lindes se 
confundem com a própria cidade do Rio 
de Janeiro, hoje capital da velha e glo
riosa província, que ali existe, repito, um 
município do qual, amarguradamente, se 
pode dizer que é uma tragédia social co
letlva. 

A realidade, não raro, supera a pró
pria Imaginação. E a que V·ou pôr em 
evidência é a cruel realidade que o Go
vernador Faria Lima recebeu como um 
e1o a mais na corrente Ingrata que um 
desgoverno gerou para o sofrimento 
maior da gleba fluminense. 

Duque de Caxias, que guarda o nome 
do multo Ilustre soldado-estadista e no
me tutelar do Exército brasileiro, é, com 
tristeza o confesso, o município-caos. 

A síntese das suas angústias e suas ca
lamidades posso traçá-la servindo-me 
do quadro vívido que foi composto pelos 
repórteres da equipe do grande vesper
tino carioca O Globo nesta lntérmlna ca
minhada em prol dos Interesses flumi
nenses. 

El-lo, o retrato, que copio sem um 
acrescento: 

"0 segundo município em arrecada
ção de ICM e terceiro em dotação 
orçamentária de todo o Estado do 
Rio, Caxias não tem sequer condi
ções de fornecer água aos seus ha
bitantes: hoje, segundo dados da 
própria SANERJ, cada um dos 600 
mil habitantes da cidade só tem di
reito a cinco litros e meio de água 
por dia, e a seca só terá fim com a 
construção da nova adutora, que, por 
enquanto, é apenas um projeto. Ape
nas clnc·o por cento do munlcípi·o são 
servidos de esgotos, índice que pre
valece também quanto às estradas e 
ruas asfaltadas, Oitenta por cento 
das crianças são portadoras de ver
minose. As escolas - em especial as 
mantidas pelo Governo do Estado -
vivem em abandono quase completo. 
Em muitas, as professoras se coti
zam para comprar água. O sistema 
de iluminação é precário - qual-
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quer chuva interrompe o forneci
mento de energia por várias horas. 
Todas as ruas estão esburacadas. As 
áreas verdes inexistem. A delegacia 
policial, para fazer a ronda diária, 
usa ônibus cedidos pelas empresas 
de transportes coleti vo, principais 
vitimas dos assaltantes que se espa
lham pelos 454 quilómetros quadra
dos d·o município." 

A relação homem-água, em termos 
brasileiros, está fixada na média de 300 
litros-dia; média que, não havendo gas
tos industriais elevad·OS, pode descer até 
um mínimo suportável de 180 litros-dia. 
A água que abastece o município de Du
que de Caxias, zona onde já fulgem 
grandes atlvidades industriais, Inclusive 
as de refino do petróleo, chega, apenas, 
para dar a cada cidadão o máximo diário 
de cinco e meio litros de água, volume 
irrisório que nem chega mesmo para os 
vetustos banhos de cuia ... 

O município, que conta com mais de 
600 indústrias em funcionamento, ofere
ce a·o País este espetáculo desanimador: 
sua primeira indústria é a· do forneci
mento !legal de água. Explico-me: dos 
próprios reservatórios da SANERJ, e com 
o concurso de seus responsáveis, aquele 
grupo de privilegiados que se constituem 
no que o povo chama de "O Sindicato 
das Pipas" retira caminhões e cami
nhões do precioso líquido (.e aqui pre
ci·oso quer dizer precioso mesmo!l, em 
carros-pipa de 10 mil litros, que vendem 
às indústrias ao preço médio de cem 
cruzeiros. 

Falando aos jornalistas, o engenheiro 
Antônio José Pamplona, Chefe da Divi
são Regional de Aguas da SANERJ, em 
Caxias, aflrmou:"Se eu morasse aqui, já 
estaria d·oldo. A cada· verão, nós, da Dl
visoo Regional de Aguas, nos pergunta
mos: será que suportaremos o próximo? 
Para 1976, eu já tenho a resposta: não!" 

Assim - e com o testemunho da pala
vra oficial - nem o antigo governo flu
minense cumpriu o seu dever, pela via 
da Companhia de Agua e Saneamento 
do Estado do Rlo, nem a própria muni
cipalidade fez coisa útil, ainda que a sua 
receita normal tenha subido para 80 mi
lllóes de cruzeiros, ou seja, quadrupli
cando em três anos. 

Não havendo água, lógico, não há sa
neamento báslc·o. E, sem saneamento 
básico, são balxísslmos os índices de saú
de pública, resultando daí, sobretudo, a 
danosa situação imposta à infância, pois 

aí a média dos doentes, acima de tudo 
atacados de vermlnose, chega aos oiten
ta por cento. 

Segundo atesta o médico Nelson Ro
cha, Diretor do Serviço de Saúde e Ser
viço Social, "Caxias não recebe um cen
tavo do Governo do Estado. Há dois 
anos propusemos um convênio com o 
INPS. O requerimento foi Indeferido por 
falta de verbas, mas c·ontlnuamos Insis
tindo no pedido, pois é a solução para o 
problema da saúde do município". 

Note a Casa que a comprovação da ca
lamidade que assola o município de Du
que de Caxias não se assenta, apenas (e 
já seria mult-o), no depoimento popular: 
ela se lastreia, sobretudo, no testemunho 
ce médicos e engenheiros chefes de ser
viços públicos. 

E o próprio ex-prefeito (que esteve at~ 
poucos dias atrás no cargo), o general 
da reserva Carlos Marciano Medeiros, 
não se cansou de dizer e redizer, em seus 
relatórios, que "nesta terra quanto mais 
se faz menos se fez". E, num desabafo 
que é 'definidor: "Não posso fazer mlla
gres!" 

Transportes e saúde pública, instrução 
e policiamento, urbanização e assistên
cia social - tudo, absolutamente tudo, 
está em estágLo mais do que precário, 
porque precarisslmo. Em Duque de Ca
:das, em que pese ao municípi·o ser, geo
graficamente, a continuação da metró
pole carioca. 

Queixam-se 0[3 caxienses de que seus 
males e problemas começam no bairro 
de Madureira, no Rio de Janeiro, eis que 
todos os dej etos do balrr·o são lançados 
no rio Acari, que os transporta, in natu
ra, para Caxias .. 

Este é, assim, . mais um problema, e 
pJ:Ioblema urgente grave, pois envolve 
nada menos do que 600 mll braslleiros e 
mais do que 600 Indústrias que vivem 
naquele município. 

Isto p·orque aquela terra, outr·ora tão 
tristemente famosa por seus altos índi
ces de criminalidade, hoje felizmente 
bem atenuadcs, foi considerada muni
cípio que Interessa à segurança nacio
nal. Vale dizer - seu dirigente supremo, 
no campo administrativo, não é eleito 
pelo povo, não tendo, assim, maiores res
pcnsab1lldades políticas com o povo. O 
prefeito que saiu, como o que f.oi nomea
do ag·ora, é representante pessoal do 
Governador do Estado. Um espelha, pois, 
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a Imagem do outro. E a Imagem que 1i
c·ou, de ambos, é positivamente negativa. 

Tenho a convicção Inabalável de que 
um prefeito eleito seria mais útil à terra 
e à população. Um prefeito eleito exerce 
um mandato, do qual tem de_ dar_ contas 
ao povo; um prefeito nomeado nao pas
sa de um funcionário, que só deve con
tas ao governo que o proveu nas funções. 

Seja como for - desde que não me é 
dado mudar a lei - o importante é que 
o Governador Faria Lima dê a maior co
laboração ao homem que escolheu para 
Prefeito de Caxias, de tal modo que o 
município e suas seis centenas de milha
res de habitantes possam ter aquele mí
nimo que uma administração consciente 
não pode negar ao povo. 

Cumpre ao novo Estado do Rio de Ja
neiro fazer pelos municípios fluminenses 
aquilo que era o dever de antigas admi
nil!traçóes, e que nada realizaram. (Mui
to bem!Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Benjamim Fa· 
rah) -Tem a palavra o nobre Senador 
Marcos Freire, por cessão do Senador 
Renato Franco. (Pausa.) 

S. Ex.8 não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Vas

concelos Torres. 
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. 

Presidente, Srs. Senadores, após um de
bate de economia teórico, vou pedir per
missão para entrar em assunto de econo
mia prátlca, que é o registro que farei 
envolvendo um protesto contra os abusi
vas e crescentes aumentos dos preços dos 
veículos nacl·onais. A indústria automo
bilística soi-disant brasileira, em espaços 
curtes - faço questão de frisar, à revel!a 
do Governo - vem estabelecendo um 
percentual de aumento que Impede os 
usuários d·OS veiculas naclonail! possam 
desfrutar daquilo que, ao ser Instalada a 
Indústria automobilística, foi ponto de 
honra: fazer com que o automóvel bra
sileiro estivesse ao alcance da classe, já 
não diria operária, mas, pelo menos, da 
classe média. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.& me per
mite um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Oom multa honra, nobre Senador. 

O Sr. Paulo Guerra - Permita-me 
incorporar ao seu pronunciamento o meu 
apoio, porque realmente V. Ex.P. tem ra
zão. Este ano, em janeiro, houve au-

mento nos preços dos automóveis. Re
centemente, outro de 12%. E, depois de 
maio, depoil! da fixação d·D novo salário 
mínimo, a Indústria automob!listlca con
seqüentemente Irá pleitear novo aumen
to para sua produção. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Exato. Agora, V. Ex,& há de convir co
migo que o assunto até mesmo escapa 
à órbita governamental. o preço dos au
tomóveis, dos veículos, os chamados veí
culos automotores, não ficou na órbita 
governamental; houve, assim, um artl
fíaio: a liberdade vigiada. O Governo 
agiu multo bem e o CIP não interfere. 
Seria desejável que toda a Indústria au
tomobllistlca compreendesse os propósi
tos governamentais e com eles .se afi
nasse, no sentido do barateamento do 
custo de vida. Mas uma coisa o Impede, 
meu eminente amigo, Senador Paulo 
Guerra - a ganância lrretreada, Incon
tida dos que fabricam os veículos au
tomotores nacionais. Este é assunto que, 
tivesse eu tido oportunidade, jã. teria 
tratado alguns dias atrás. No entanto, 
as Inscrições têm estado difíceis. Com
preendo Isto e sou o primeiro a aceitar 

· a realidade do que ocorre no Parlamento, 
onde a pennanêncla do debate politico 
- o que aliás está certo - tem que 
prevalecer sobre esses assuntos, não de 
economia teórica mas de economia prá
tica, como é o protesto que estou vei
culando neste Instante, sobre os cres
centes e extorslvos aumentos de preço 
dos veiculas naclonail!. 

Em março de 1974, por exemplo, um 
Volkswagen 1300 estava custando Cr$ 
18.436,00; em junho do mesmo ano pas
sou para Cr$ 19.585,00; em setembro de 
1974 passou para Cr$ 21.154,00; em ou
tubro, para Or$ 22 .577,00, e em janeiro, 
para Cr$ 24.383,00. Em março deste ano, 
o percentual chega a 22,2%. 

Os veiaulos da General Motors, o Che
vette, por exemplo, em março estava a 
24.288 cruzeiros, em junho a 26.260 cru
zeiros, em setembro a 27 . 455 cruzeiros, 
em outubro a 29.090 cruzeiros, e em ja
neiro de 1975 estava a 31.417 cruzeiros, 
at!ngind·o percentual de 6,8%, em março. 

o Corcel, da Ford, nesse crescendo, 
também dá um pulo de 25,333 cruzeiros, 
em março, para 33 .344, em janeiro de 
1975; e, agora, neste último aumento, de 
8 a 12% da Indústria automobilistlca. 

O Dodge, de 27.090 cruzeiros, em mar
ço de 1974, chegou em junho a 27. 900; 
em setembro de 1974 a 29.208 cruzeiros; 
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em outubro a 30.600 cruzeiros, e em ja
neiro de 1975 a 32.400 cruzeiros che
gando agvra no mês passado - 'este o 
percentual de menos de um ano - a 
74,7%. 

Sr. Presidente, é inadmissível que es
ses acréscimos estejam ocorrendo, assim, 
ao alvedrio da indústria automobilística 
brasileira . 

Um Senador do MDB poderia dizer 
que é o Governo o culpado disso. Mas 
eu, que sou dvutor - c só neste assunto 
o sou - em matéria de IndÚStria au
tomobilística brasileira, cll.rei que não 
sendo este artigo de primeira necessi
dade, e aparentemente não o é, o Go
verno deixou essa parte, assim, ao cri
tério da consciência dos proprietârios 
dessas empresas. Infelizmente, pvrém -
e aqui falo com a autoridade de quem 
tem debatido seguidamente este assun
to aqui, no plenário do Senado Federal 
- a chamada indústria automobilística 
brasileira é brasileira apenas no nome. 
São as multinacionais que infestam este 
Pais e, no caso, com o agravante, faço 
questão de repetir, de realizar uma con
tabilidade quase que maçônica, indevas
sâvel, não sendo lícito, no meu modo de 
entender, nem ao Governo, nem ao Con
gresso, apurar a remessa de royalties 
que tais empresas fazem para as suas 
matrizes no exterior. 

C<lmissões de inquérito foram instala
das na Câmara dos Deputados - e aqui 
também no Senado por minha iniciativa. 
E eu, particularmente, por abordar este 
assunto, creio ter pago preço bem ele
vado. Poderei provar, à saciedade, que 
tratar dessas questões explosivas deixa, 
assim, o Senador em situação bem di
fícil. 

Cito, por exemplo - e aliás um dos 
motivos da minha presença na tribuna 
é este - o que ocorreu comigo, parti
cularmente. Levantei, pacientemente, 
todos os estimulas fiscais, creditícios e 
cambiais concedid·os à indústria automo
bilística brasileira ao tempo do Governo 
do eminente Sr. Juscelino Kubitschek, 
que, patrioticamente - vamos reconhe
cê-lo - pretendeu Instalar este tipo de 
atividade industrial no Brasil. 

No primeiro momento, houve aquela 
euforia - um automóvel brasileiro! Foi 
o Aero-Willys que chegou, mas multas 
brasileiros, por esse espírito verde-ama
relo de simpatia para com as coisas que 
fazemos, não atentaram para a circuns
tância de que estávamos recebendo ma-

trizes obsoletas, ultrapassadas, princi
palmente da fábrica Willys, nos Estados 
Unidos. E foi aquele veículo que deu -
perdoem-me aqui a llnguagem, mas te
nho que falar sempre assim - para 
"quebrar o galho" nos primeiros momen
tos, dando aos brasileiros a sensação de 
olhá-lo_ numa vitrina; embora o preço 
caro nao lhes permitisse adquirir o car
ro, pelo menos ficava a sensação de 
"lamber a vitrina", porque tinha a fita 
verde-amarela. Na verdade, não era 
verde-amarela coisa nenhuma como não 
o é ainda hoje. A Indústria 'automobi
listica brasileira não tem nada de na
cional. E.ste é assunto quase que cediço, 
e eu o repito apenas para salientar que 
essas empresas precisam ter um "chega 
pra lá", um basta! Nessa crescente ma
nobra altista dos veículos que impede ao 
brasileiro da cla.sse média a quem o 
veículo foi destinado, de possuir uma 
viatura. 

Sr. Presidente, isto haveria de me 
custar caro, como outras coisas me têm 
custado caro. Não fosse eu um Senador 
tinhoso, que passa por cima de ameaças, 
e hoje não estaria voltando ao assunto. 
No entanto, é para mim incompreensf
vel que, quer na Câmara dos Deputados, 
quer no Senado Federal, nenhum de nós 
levanta sua voz de protesto contra essa 
manobra exageradamente altlsta de veí
culos nacionais, não só dos automóveis 
mas, principalmente, dos caminhões, e, 
numa parte ainda mais importante, dos 
tratares cujos preços são prolbitlvos e 
praticamente fora do alcance do lavra
dor, malgrado a politica de financia
mento ao lavrador empreendida, em 
sentido patriótico, pelo Banco do Brasil. 

Debrucei-me sobre esse assunto e reu
ni informações - à época havia o re
curso a requerimentos de informações e 
fui um campeoníssimo em perguntar; 
ainda hoje, quando eles não mais exis
tem, continuo Interpelando pelas vias ao 
meu alcance, não só ao GEIA, mas tam
bém ao Ministério da Indústria e do 
Comércio, ao Ministério dos Transportes, 
a todos os órgãos governamentaiS. E con
segui reunir, com essas minhas interpe
lações, uma soma fabulosa de dados que 
ninguém levantou neste Pais. Paciente
mente, reuni tudo, não só os meus pro
nunciamentos, mas também os meus 
projetas, Inclusive um que visava à pa
dronização na escrita da indústria au
tomobllístlca. Esse pr1:1jeto chegou a ser 
considerado constitucional, e eu - aqui 
a palavra está certa- me divertia, por
que àquela época a C<Jmlssão de Oons-
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ti tuiçã·o e Justiça não tinha ainda o 
carimbo de rejeição in linúne de qual
quer pr·ojeto, de Senador ou Deputado. 
Diecutia-se e V'Otava-se. Isto hoje é di
fícil, pelo que sugeri o carimbo de 
"indeferido" para qualquer proposição. 
Muitos dos meus projetas - e estou co
lecionando isto pacientemente - rejei
tados pela Comissão de Constituição e 
Justiça ou pelas outras Comissões, vie
ram posteriormente a ser adotados pelo 
Governo. Isto não me deixa frustrado; 
deixa-me até satisfeito porque tive a 
oportunidade de levantar um problema 
que depois foi aceito. Meu último pro
jeto tratava, por exempLo, da extinção 
da Delegacia do Tesouro em Nova Iorque. 
E no decreto nada se mudou, sequer 
vírgula, sequer o númer·O e a pontuação, 
enfim, foi, ipsis litteris, aqu11o que eu 
havia apresentado e que !ora rejeitado. 

Hoje, num aparte ao nobre Senador 
Carreira, cite! o projeto que dava o no
me de Euclides da Cunha à Rodovia 
Transamazônica. Apesar de todos os pa
receres favoráveis, inclusive do Senador 
Milton Cabral, que o relatou na Comis
são de Transportes e fez um estudo ma
ravilhoso, o Senador Ruy Santos, por 
ocasião da votação do projeto, estava 
com o fígado avariado e, representando 
a Liderança, fulminou o projeto. Hoje fi
quei sabendo que Euclides da Cunha se
rá o nome merecidamente a ser dado à 
Transamazônica, porque foi o seu tra
çado, no livro Peru Versus Bolívia, que o 
gov·erno federal adotou. 

Sr. Presidente, reuni, como disse, os 
elementos mais preciosos possíveis, tais 
como respostas aos requerimentos de in
formações, pareceres aos projetas, dis
cursos, o resultado da Comissão Parla
mentar de Inquérito requerido por mim 
e também o da Comissão Parlamentar de 
Inquérito na Câmara dos Deputados, 
cujo relator, o atual Governador Emílio 
Gomes, tez um trabalho notável, e Isto 
resultou num livro ao qual, hã três anos, 
mal ou bem, dei o título "Automóveis de 
OUro para um Povo Descalço". A capa foi 
elaborada pelo desenhista da Gráfica, e 
que trabalha na imprensa de Brasilla, 
Edmun, bem conhecido pela sua capaci
dade artística. Era um Volkswagen de 
ouro - V:olkswagen em alemão quer di
zer "carro do povo", mas no Bras!I a tra
dução teria que ser diferente. Era uma 
carcaça de Volkswagen, e em vez das 
rodas, dos pneus Goodyear, ou Flrestone 
ou qualquer outra marca, tinha pés 
descalços, querendo slmbollzar, na arte 

gráfica, a incapacidade de o povo brasi
leiro adquirir o carro fabricado aqui em 
nossa Pátria. 

Multo bem, Sr. Presidente, esse livro 
foi objeto de um contrato com a empre
sa EBRASA, aqui de Brasília, na gráfica 
Horizonte. Quando do lançamento de 
uma obra póstuma do grande advogado 
criminal João Romeiro Netto, A TrJbu
na do Júri a Outras Tribunas, assinei o 
c·ontrato, publicado em vários jornais, 
com fotografias; comuniquei o fato ao 
Senado, o Correio Braziliense, na época 
o único jornal, noticiou, e houve até al
guns pedidos. o titulo foi bem "bolado", 
pois há aqueles que não olham propria
mente o conteúd·o do livro, mas, sim, o 
tituJ.o - e isso é uma parte comercial, 
afirmaram-me que ainda que o livro não 
fosse bom, pelo menos pelo título já era 
comercialmente vendável. 

A pequena empresa - aqui não vai 
nenhuma injúria ou ofensa - por uma 
dessas coincidências de que fala Macha
do de Assis em Dom Casmurro, que não 
era contra a indÚStria automobllistlca, 
apenas trazia a verdade sobre a indÚS
tria automobilística. E eu acrescentava 
e mantenho: ser contra a indústria au
tomob!listica é uma estultíc!e, porque 
ninguém pode ser contra o desenvolvi- . 
menta industrial, mas, sim, contra os 
abusos, as distorções e os lucros excessi
vos da indústria automob!lístlca brasi
leira. Então a pequena oficina de Bra
sília, que iria se transformar em um 
grande empório, adquiriu um jornal. Sr. 
Presidente, coincidência apenas e eu não 
quero que, amanhã, venham me abor
recer e eu seja obrigado a fornecer deta
Ules maiores - cresceu demais e o l!vro, 
com dados precioslss!mos, chegou a ser 
impresso. Os jornais publicaram, que, pe
la primeira vez, foi impresso pelo pro
cesso eletrônico. Chegou a ser paginado. 
Eu, moralmente, fiquei numa situação 
esquisita porque o llvro havia sido anun
ciado, havia sido divulgado não só na 
imprensa bras1llense como também na 
carioca e paulista. Estive em São Ber
nardo do Campo e os operários da indÚS
tria automobilística estavam dispostos a 
adquiri-la, e qualquer cidadão bras1le1ro 
iria, pelo menos, conhecer como é que se 
instalou a indústria automobilística bra
sileira no Pais. Muito bem I Insisti, au
x111ares meus copareceram à oficina, o 
jornal apareceu e sempre a promessa: 
será amanhã, será depois ... e nada, Sr. 
Presidente, nada. Vem o jornal e assu
me a responsabilidade de editar, dlzen-
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do que os originais se encontravam nas 
mãos de um ex-funcionário do Senado 
Federal, Sr. Wilson Pedrosa, funcionário 
saído daqui da maneira mais desagra
dável possível. Não foi demitido a bem 
do serviço público, mas em situação mo
ral bem péssima, envolvido em Inquéri
to policial, em Brasília, como elemento 
matriculado numa faculdade de Direito 
sem ter o curso ginasial, fez com que o 
Departamento Federal de Segurança Pú
blica organizasse um processo. O cida
dão ainda está recebendo aqui, porque o 
Senado, Sr. Presidente, é uma mãe cari
nhosa. Estamos procurando, tentando 
obter e nada ... Eu me sinto numa situa
ção moral de ter que dar uma resposta, 
já não digo ao Senado, mas a mim mes
mo. Então, anuncio o livro, a gráfica que 
vai fazer o livro, a editora EBRASA, 
na gráfica Horb;onte, em Brasilla, se 
omite. Compra um jornal, passa o con
trato para o jornal. O jornal, aliás, agiu 
corretamente comigo, está agindo, faço 
questão de citar aqui o Dr. Almeida 
Fischer, que, Inclusive, mandou uma car
ta que varre a minha testada. Não estou 
ainda estabelecendo, assim, uma compa
ração, nem estou fazendo denúncia; es
pero fazê-la, depois, para que a minha 
posição seja salvaguardada, pois, se uma 
gráfica pequenininha é um regato, vira 
um "amazonas" de potência econômica, 
compra jornal, e vez em quando me co
bram o livro, livro que, ressalvada a mo
desta posição do Senador, representa um 
documentário, Inclusive, dedicado - e 
eu vou manter a dedicatória, caso os 
originais voltem às minhas mãos - ao 
Presidente Emillo Garrastazu Médlcl. 

Não quero avançar, Sr. Presidente. 
Sempre que falei, aqui, em Indústria au
tomobllistlca, verifiquei o gelo total. 
Compreendo, aceito; para mim, basta 
que o Diário do Congresso Nacional pu
blique e estou satisfeito; e se "A Voz do 
Brasil", e se o meu amigo "Gueguê", lá 
em cima, não puder dar a noticia, tam
bém aceito porque já tenho esse estado 
de conformismo adquirido de uma vida 
parlamentar: às vezes, não se pode dar 
a noticia, mas pelo menos sai a publica
ção no Diário do Congresso Nacional e 
fico com a minha situação moral intei
ramente ressalvada. 

Abordar esse assunto, como também o 
problema do fumo, representa audácia 
muito grande, do fumo. 

Sr. Presidente, sou um inveterado fu
mador de charutos e de cigarros. Já dis
se a minha senhora e meus filhos que, 

eu morrendo, se for possível, me ponham 
um charuto e um maço de cigarros no 
caixão, porque não vou deixar de fumar, 
de maneira alguma. 

Pelo fato de ter apresentado um pro
jeto, não quer dizer que sendo fumante 
não compreenda os malefícios do fumo 
- projeto quase inócuo, mandando ape
nas colocar a fórmula dos cigarros no 
maço; ao contrário dos projetas apre
sentados na Câmara dos Deputados, que 
apenas traduzem frases americanas: 
"Esse produto é prejudicial à saúde" ou, 
"Você poderá ter câncer se fumar cigar
ros". 

Ai de quem se meter - advirto prin
cipalmente aos novos Senadores - com 
certos assuntos: automóveis e cigarros. 

Os cigarros estão nas mãos de uma 
multinacional - a Companhia Souza
Cruz. 

No outro dia, jornal dos mais concei
tuados d·o País deu-me a autoria de um 
projeto que não era, efetivamente, meu. 
Não vou desmentir a notícia porque es
tou dentro daquele postulado político de 
que quem desmente noticia sempre 
admite um fundo de verdade. Deixei. 
Idêntico é o caso da Indústria automo
bilística. 

No prefácio do trabalho "Automóveis 
de Ouro para um Povo Descalço", relat:> 
que à época aguda de cassação de man
datos - estão lá os fatos - tentaram 
fazer com que minha voz fosse silencia
da. 

Nada tenho de pessoal contra qual
quer diretor, ou contra qualquer dirigen
te da indústria automob!Ustlca, mas é 
desagradável. 

Nesses primeiros dias da n·ova Legis
latura, quando o debate político toma 
conta, é multo mais Interessante falar·
se sobre o AI-5, sobre a Institucionaliza
ção do processo revolucionário, do que 
abordar o aumento do preço do automó
vel ou pedir que os maços de cigarros 
contenham a fórmula de sua composi
ção que, realmente, é nociva à saúde. 

Volto à correlação que faço entre o 
protestos veemente sobre os aumentos 
extorslvos dos veículos automotores no 
Pais e a notícia do livro cujos originais 
foram inexplicavelmente extraviados 
pelo ex-Diretor da Gráfica e sócio da 
empresa, o qual se dizia meu amigo mas 
que me deixa, e ao Senado, numa situa
ção embaraçosa de ter de profllgar este 
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procedimento. Uma intervenção· judi
cial não pode deixar de ser feita e o será, 
ainda esta semana, ou mais tardar, no 
inicio da outra, pelo advogado Dr. Zell 
Gregório da Fonseca. Não é justo que, 
amanhã venha o pesquisador ·e diga que 
o Senador Vasconcelos Torres tratou 
disso, falou, anunciou o livro, a empresa 
que ia publicar, era "pequenina", cres
ceu, comprou jornal, ainda na base das 
coincidências e eu, Sr. Presidente, fixe! 
uma palavra a respeito desse assunto 
que me preocupa e me traz à tribuna 
para dar ciência ao honrado Plenário do 
Senado de que as providências judiciais 
acabam de ser tomadas. 

Nã,o acredito que os originais por mim 
recolhidos ainda existam. 

A opinião pública do Brasil vai tomar 
conhecimento do açodamento de alguns 
elementos que obstaculam a atuação 
parlamentar, mas não a silenciam -
como, no meu caso, não silenciaram e 
nem silenciarão - e cujo propósito é se 
valerem da bOa fé e do patriotismo de 
parlamentares para ilicitamente se en
riquecerem. 

Fica aqui o meu protesto. 
!!: demais! E demais, Sr. Presidente, e 

não apenas a minha voz; os próprios re
vended·ores de automóveis acham que foi 
demais, excessivo e que é impossível. 
Devia ser o aumento aplicado homeopa
ticamente, de mês em mês. 

o governo implantou o sistema de li
berdade vigiada; eles não acreditaram, 
e como - nã,o sei - é um milagre den
tro desse contexto do milagre brasileiro; 
enquanto outras indústrias automobilis
t!cas estoo em s!tuagão difícil, a brasilei
ra, nâ·O! A indústria automobilística bra
sileira não dá para atender à demanda, 
e ainda existe o "por fora", o câmbio 
negro. 

O jornal O Estado ele S. Paulo, bem 
com·o a categorizada revista Veja, órgãos 
conce!tuadíss!mos em nosso País, vei
culam a opinião de revendedores de au
tomóveis, de que não é possível agüen
tar, não é possível suportar esse acrésci
mo seguido - repito aqui as palavras -
abus!v·o dos preç·os dos veículos automo
tol'es sem falar, evddentemente, como 
disse e repito, no preço dos caminhões 
e tratares. 

Sr. Presidente, espero que seja conti
da essa volúpia, até agora irrefreada, da 
chamada indústria automobilística bra
sileira e de que brasileira só tem o nome. 

A única nacional, a Fábrica Nacional de 
Motores, foi negociada de maneira assim 

. também um pouco nebulosa, e foi objeto 
de pronunciamentos sucessivos meus, no 
Senado Federal: era a única indústria 
automobilística no meu Estado. o ex
Presidente Costa e Silva retardou a ne
gociação do grupo italiano, mais depois 
a Alfa-Romeo conseguiu comprar a Fá
brica Nacional de Motores, que é nacio
nal coisa nenhuma: é fábrica de motores 
lá no Município de Duque de Caxias mas 
servindo, única e exclusivamente, a·o ca
pital alienígena contra o qual não me 
levanto, porque não sou xenófobo, mas 
acho que precisa ser refread·o face à si
tuação de que já estamos, em alguns ca
&os, com 99,9 e até 100 das autopeças fa
bricadas no Brasil, com matéria-prima 
nacional; com os aumentos sucessivos, 
estamos transformando isso em dólares 
para os Estados Unidos, para a Itália ou 
para a Alemanha, prejudicando visivel
mente o consumidor brasileiro. 

Fica aqui o meu protesto, nesta hora 
tardia da sessão, em que ouvimos uma 
aula de Teoria Ec·onôm!ca, e só diria, co
mo a frase do fam-oso best-seller", que 
na prática, a teoria é outra. 

A prática é inteiramente diferente das 
·teorias que estou vendo serem esboçadas 
seguidamente aqui inclusive por emi
nentes companheiros do meu Partido: 
sã,o os professores. 

Outro dia, um Senador ficou magoado 
comigo, e até um deles queria que eu re
tirasse a expressão, mas como eu estava 
no bom sentido da expressoo, repito, 
são as "vedetes" da economia que não 
aceitam o papel das coristas que tam
bém tem a sua fundamentabll!dade, têm 
a sua objet!vidade, porque agem no sen
tido de ressaltar o papel principal daque
le ou daquela que cumpre inteiramente o 
script mas às vezes, com inspirações ex
tras, dão ao espetáculo um colorido es
pecial. 

Sr. Presidente, estou com esse assunto 
engasgado há alguns dias, mas chego 
aqui e me sento. Aliás, sento mal à beça, 
mas isso é um vicio de quase trinta anoos 
de mandato. Na Assembléia Legislativa 
do meu Estado, sentava-me na última ca
deira; no Palácio Tlradentes, no último 
lugar· Deputado ,aqui dois anos no Pla
nalto; também ocupava o último lugar. 
Cumpri os primeiros oito anos de man
dato aqui nesta mesma cadeira - tive 
que colocar até um plástico -, da qual 
tenho ciúme. Jâ cumpri 12 anos, indo 
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para os 16 de mandato. Mas neste lugar, 
Sr. Presidente, às vezes a gente fica es
quecido. 

O Sr. Itamar Franco - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Pois 
não. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.a, com 
sua c·ombatividade - já o disse nesta 
Casa -, sempre. nesta hora tão tardia, 
tem abordado, no Senado, problemas im
portantíssimos. V. Ex.8 falou, há pouco, 
da aula de economia. a que assistimos. 
V. Ex.8 abordou, no Senado, pr·Oblemas 
da PETROBRAS, do Instituto do Açúcar 
e do Aleool e hoje cuida do problema se
riíssimo da indústria autom·obilistica. 
Acredito que, realmente, o lugar de V. 
Ex.8 não é aí atrás, mas na linha de 
frente da Aliança Renovadora Nacional. 
Com essa combatividade de V. Ex.a, que 
traz hoje um assunto de extrema im
portância para a Nação, esperamos per
cebam as autoridades do País a Impor
tância do que V. Ex.a diz nesta tarde n·o 
Senado. Infelizmente, como V. Ex.a diz, 
a Casa não está cheia, porque o assunto 
não é de ordem política. Mas temo:~s cer
teza de que o Senado há de mudar a sua 
mentalidade. Quando V. Ex.8 falar, no 
futuro, desses assuntos que interessam 
de perto à economia brasileira, o Sena
do estará atento para ouvi-lo, como es
tamos, no momento, ouvindo V. Ex.8 com 
a maior atenção possível. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Muito obrigado. 

Na linha de frente da Aliança Reno
vadora Nacional, de certo modo estou. 
Refiro-me agora à posiçio em que me 
situo aqui. Estou, repito, embora sendo 
um "regra-três" no banco de reservas, 
porque temos as figuras proeminentes, os 
esgrimistas da palavra e da intelectua
lidade arenista, para responder a esse 
fogo que V. Ex.lls iniciaram com a bate
ria desajustada. Nós estamos c·om 03 
mísseis prontos. 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a 
concede um aparte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Com 
muita honra e prazer.· 

O Sr. Jarbas Passarinho - lll exata
mente motivado pela expressão "bate
ria", que eu queria que V. Ex.a me conce- · 
desse o aparte e, também, pela interven
ção do nobre Senador Itamar Franco. 
V. Ex.a, com a palavra "bateria", mexe 

um pouco com as minhas origens. Um 
pouco, não; mexe profundamente com 
as minhas origens. Lembro que fui ofi
cial de artilharia e o fato de combater 
na retaguarda não significa que sejamos 
menos valentes e aqueles que menos con
tribuem para a vitória. V. Ex.a está na 
retaguarda, como disse, simbolicamen
te ... 

O SR. VASCONCELOS TORRES - Por 
vício. 

O Sr. Jarbas Passarinho - . . . mas 
poderia estar fazendo o .apoio desse es
calão de infantaria que citou, como Pro
fessor da Escola de Comando do Estado
Maior que foi, fazendo o combate corpo a 
co~o; aqui, com os brilhantes Lideres do 
MDB. Apenas, como estamos com o vezo 
histórico, como o Senado está vivendo 
sob o signo histórico das correções ime
diatas, queria pedir permissão para dizer 
que V. Ex.8 ocupa esta mesma mesa, co
mo está dizendo, apenas no sentido de 
metafórico. Porque, há oito anos, eu che
gava aqui e a disposição, no Plenário, 
era diferente. A mesa nio era essa. De 
modo que lhe peço lembrar que houve 
uma mudança de mesa ... 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Exato. E usando a sua linguagem, diria 
que estou aqui também para o apoio lo
gístico. Estou na reserva, no 5.0 escalão, 
Se precisar, Sr. Presidente, estou pronto. 
Agora, com os comandantes que temos, 
tico aqui nessa posição de aguardar IJ 
hora de entrar no fogo. 

Foi uma honra muito grande receller os 
apartes dos Srs. Senadores Itamar Fran
co e Jarbas Passarinho, que, espero, me 
compreenderam e me darão razão. O Se
nador Jarbas Passarinho é um santo da 
minha dev.açã.o política, e o Senador It~
mar Franco está aqui fazendo contes
tação ao velho slogan de que o mineiro 
trabalha em silêncio. O Senador Itamar 
Franco trabalha falando. 

O Sr. Jarbas Passarinho - E fala tra
balhando. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Exato. 

O Sr. Ita.mar Franco - Muito obrigado 
a V. Ex,,. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Digo isso sem querer atingir os outros 
eminentes Senadores, pois hâ sempre os 
trabalhos das comissões. Mas tenho sen
tido, porque há uma proldmidade multo 
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grande, na área geográfica, entre o Es
tado do Rlo de Janeiro e o Estado de 
Minas Gerais, que o nome de s. Ex.a já 
circula, principalmente entre os,ouvintes 
da "A voz d·o Brasil", que antigamente, 
era muito importante. Ainda é, mas nas 
grandes cidades, no horário nobre, da te
levisão, "A Voz do Brasil" já não é tão 
ouvida. 

O Senador Itamar Franco já ootá dis
putando até comigo, que não tenho tido 
op<Jrtunidade .de falar nestes últimos 
dias. Mas o nome de S. Ex.a já .aparece, 
cá ou lã, assinalando a presença. de Mi
nas Gerais no Senado Federal. S. Ex.11 

não sabia, nem o Senador Jarbas Passa
rinho, a respeito do livro. De maneira 
que recolho esses apartes, no final da 
minha oração, como prova de que não 
falei em vão. Não se tr,ata de autobio
grafia, Sr. Presidente, mas já tenho 
quase 30 anos de mandato. Assim como 
não gosto de ver aquele sinal vermelho, 
que chamei de "DETRAN" da Mesa, gos
to de falar no final da Sessão, porque 
dou o meu recado total, completo e, sem 
Querer fazer autobiografia, faç·o uma 
coisa que aconselharia aos novos Sena
dores, que é a circulação forçada. do 
Oi:irio oo Congresso. 

Aonde tenho de dar meu recado, ele 
chega direitinho. Ai, minha missão está 
completa porque não só levo a ser lido o 
Piário do Congresso, como também mos
tro que estou cumprindo, embora mo
destamente, o meu dever de represen
tante da unidade fluminense. 

O Sr. Agenor Maria - Permite V. Ex.a 
um ~.arte? 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
C<>m prazer. 

O Sr. Agenor Maria - Senador Vas
concelos Torres, estou ouvindo o pronun
ciamento de V. Ex.11 com a maior aten
ção e, confesso, com multa satisfação, 
uma vez que V. Ex.a é Senador da situa
ção. V. Ex. a está sentindo de perto o pro
blema mais cruciante deste Pais e tr.az 
lJara a tribuna uma critica altamente 
construtiva. Reconheço que o grande 
}lrob!ema do Pais não repousa, absoluta
mente, em AI-5, em Decreto n.o 477. O 
grande problema é encontramos um 
:mcdus vivendi entre capital e trabalho 
pols o que se observa é o capital cada vez 
mais poderoso e o trabalho cada vez 
mais submisso. Congratulo-me com V. 
E,c.n e praza aos Céus que o Senado se 
volte para os grandes problemas econõ-

mlcos e sociais que, realmente, precisam 
ser reajustados, a fim· de que possamos 
encontrar os melhoroo caminhos para a 
Democracia que todos .almejamos, onde 
todos possam viver com dignidade. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -Este 
é o aparte no bom senso. Outro dia, 
V. Ex.• a.rMD.COU dle mim. :palmas, que o 
cansa.gral1"8.tn quando ·estreava. na tribuna 
parlamentar. V. Ex.a é, aem somblla de 
.dúvida, um senadOr autêntico, correto, 
com gl'alnCie destino pela frente. 

Respondendo a.o a.parte de V. Ex. a, devo 
dizer que há entre nós uma. a.finid.ade 
multo grande: V. Ex.a sabe que sou um 
homem. a.fetlvamenlte ligado à Marinh.a. 
Quando V. Ex.11 chegou ao Senado, eu 
disse que tinham.os três na.va.ls: o Almi
rante Alll'a.ra.l Peixoto, do Partld<> de 
v. Ex. a; eu, a.gregacl:o, defendendo semp·re 
as causas da. Marinha.; e V. Ex.11, que a. 
serviu com denodo, com patriotismo. Te
nho ouvido, em Brasilia. - quero dizer 
a V. Ex. a - de oficiais da Marinha, meus 
a.mlgos, elogios à BU'a a.tua.ção ... 

O Sr. Agenor Maria - Muito obrigado; 
O SR. VASCONCELOS TORRES - ... 

porque eles sabem, ,e nós sabemos, que 
V. Ex.a é um rpa.triota e, como poucos, 
pode ostentar essa folha. de bons servi
ços. Não é apenas com as estrelas de 
a.limirante que se serve à Armada. Serve
se à .Almada. em qualquer posto. Gre
emhalgh, é uan herói da. PáJtrla brasileira. 
v. Ex.a serviu a Armada brasileira em 
ho,ras ,difíceis. 

Entã,o, esba afinidade f,az com que eu 
redobre a. a1eg.r1a em receber este a.pa.rt.e 
sensartlo. Uma. coisa temos de conhecer 
em v. Ex.a: mteUgência, bom senso, 
argúcia e vontade de vencer. 

Finalizando esta resposta., declaro que 
me orgulho de ser colega. de V. Ex." 

O Sr. Agenor Maria - Muito obrigado. 
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. 

Pl'esid!ente, meia ma~s tenho a acrescen
tllil' ..• 

O Sr. Agenor Maria - Senador Vas
oonce.los Torres, só um 'a!Parte, para ilus
trar o pronunciamento de V. Ex.", ilus
t~amdo a mim próprio. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -
Com muita hoiiil'a, nobre Senador Agenor 

·Maria. 
O Sr. Agenor Maria - Multo do que 

possuo, em tel1Illos de sensibilidade e 
argúcia, devo à Marinha de Guerra bra-
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slJ.el·l'a. JamaJs poderei, em época algu
ma eLa minha vida, deixar de rooolllhecê-
1o. Nesta opo~tUIIlidade, afirmo a V. Ex.a 
que hoje no pe·quenino E&lla.dlo do· Rio 
Grand·e do No11te, infelizmente, está sen
do muito mais fá.cil comprar um rádio de 
pilha do que comprar um quilo de carne. 
Este problema, rea.lmente, é de uma dell
ca.cLeza, .e:x;trema, p.oa:-que a facilidade do 
crediário, que dá oportunidade de um 
poder aquis.i1JiV·Q art!Ucl·ai, vem estrangu
lando o orça.men·to doméstico da família 
brasileira, e •Criand•O, para futuro bem 
·próximo, se DJãil> houv•elr uma medida 
co.nt,ra ·esse credlário ex:o,rbitan·te que 
temos, uma situação realmente muito 
delicooa. 

O SR. VASCONCELOS TORRES -Este 
é as,pe•oto fruscinante do· problema, no 
qual não me deterei agol'a. V. Ex." há de 
ter pe.reebido que, não sendo ·eu um inte-
1e·ctua,l, ..sou, •assim, um esllud~oso do 
assuntG; V. Ex.a terá vistG, pelas palavras 
que enUil1ciel há pouco, que conheço o 
problema sob diferentes ângulos, inclu
sive •este •opol'tunissimo que V. Ex." acaba 
de aventar. 

outra oca,sião, sr. Presidente, vo~tarei 
a.o ass'IUlto, mas hoj.e fico. ~~~Penas nes•te 
protesto., que se transfo•rma lliUJm a!Pelo 
endereçad1o· ao homa.do Pa:-esidente da 
RepúbUca, a•o Ministro d.a Lndústria e do 
comél'ci>o, às auto·ridade .e - por que não 
dizer? - ao famoso Serviço Nacional de 
Inf·o·rmações, que amedronta ta:n~a gente, 
mas que tem um setoll' que cuida espe
clf1ca.mente dos temas ·económicos. Ao 
Servl(.lo Nacional de Informações, ende
reco também um .apelo, pall'a que este 
tema, aboll'dado por mim hoje, seja devi
damente estuda.do. 

Na p.rim·elra. .pa.11te de meu pl1onuncia
mento, ·este p1101testo·, na segunda, a notí
cia relrutl'l,a.mente ao livro e o pl'ocedi
menbo judicial que será tomado., com a 
pl'o,curaçã'J que pass·el a.o Dr. Zeni Gre
gório da F1oa1se•ca, ren·omado advogad·o 
nos a.udl!tórlo·s ·dest1a . Ca~ital e ·também 
cuLto· e co·mpetente 1iUil1eloonárlo des.ta 
Casa, lidando na Assessoria, que tantos, 
bons e assinalados servlç·os vem prestan
do a t:Jodo Sena.cto F1ed.eraJ. 

Sr. P.vesiden:te, vou V•ocltar a.o assunto 
opo,vtuname·nte. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) 
- Com a palavra o no•bre Senaidor Paulo 
Guerra, 

O SR. PAULO GUERRA- Sr. p.resl
dente, .apenas para encaminhar à Mesa 

projeto· ·de lei que altera. ·a. redação do 
a11t. 2.0 , § 3.0 , do Dec11eto-Lei n.o 999, de 
21 de ou:tubl'o de 1969, e lhe ~escenta. 
qurutl1o parágrafos, e dá outras Pll'OVI
dênclas, oom a finalidade de torna.r exe
qüív.el a ~teraçã.o do parc1elamento da 
Taxa. Rodoviária única, a e:x:emplo de 
l~ual pl'oced11mento em .relaçã.o a.os de
mais tributos, c·omo o Lmposto de Renda 
e o ImpostG Predial. 

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) 
- O projeto de lei de V. Ex.a. terá o 
encam!nha.mento regj.mental. (Pausa.) 

Com a palav.r;a o nobll'e Sena·do·r Ben
jamim Farah. (Pausa.) 

S. Ex.'~ nã.o está .presente. 
Oo.m a palawa o nobre Senador Ot3.1r 

Becker. 
O SR. OTAIR BECKER - Sr. Presi

dente, Srs. Senadores, nos primeiros 
meses de cada ano o governo federal pro
cede a estudos para a fixação do novo 
salário mínimo nos diversos Estados da 
Federação. 

Essa prática vem aperfeiçoando a sis
temática da divisão do Pais em regiões 
para efeito de fixação do salário mi
nlmo. 

O Decreto n.o 75.095, de 5 de dezem
bro de 1974 que aprova a Tabela de va
lores do Abono de Emergência, Instituí
do pela. Lei n.O 6.147, de 29 de novem
bro de 1974, relaciona 23 regiões sala
riais E apenas os Estados de Pernam
buco' Bahla, Paraná e . Santa Catarina 
pernÍanecem divididos em primeira e se
gunda sub-reglões. 

No· Governo do Presidente Méd!cl fo
ram reduzidas em multo as regiões para 
efeitos de atribuição do salário mínimo. 
Como disse apenas quatro Estados con
tinuam com duas sub-reglões, sendo que 
os demais possuem um salário minlmo 
para todo o seu território·. 

Quero ater-me, neste pronunciamento, 
aos justos reclamos do operariado ca
tarinense, ordeiro e dedicado às suas 
próprias tarefas. 

Na realidade atua.l, não entendo por 
que em meu Estado o salário· mínimo é 
maior para dezoito municípios, restando 
valor Inferior para os demais 179 mu
nicípios. 
· A discriminação é Injusta e gera. cer

to lnconformlsmo na. classe operária 
barriga-verde. Trata-se de um só Esta
do, com uma mesma vida sóc!o-eco.nõmi-
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ca, um custo de vida semelhante, tendo 
municípios Vizinhos. e salários mínimos 
distintos. ·· 

Já, em 1973, o Ministério do Trabalho 
desenvolveu estudos para dar a Santa 
Catarina um só nível de salário mínimo, 
mas os trabalhadores catar!nenses não 
viram atendida sua reivindicação em 1.0 

1. 0 de maio de 1974. 
Visando apenas exemplificar, quero 

referir-me às cidades de J·oaçaba e Her
val d'Oeste que, diVididas somente por 
um rio, ficam em sub-reglões salariais 
diversas. 

O problema não é novo, mas continua 
pendente de solução. Parlamentares de 
Santa Catarina têm Insistido na fixação 
de um só salário mínimo para todo o 
Estado, sendo que mais recentemente 
manifestaram-se na outra casa do Con
gresso os Deputados Wilmar Dallanhol 
João Llnhares e César Nascimento. ' 

Contudo, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, estamos em pleno mês de abril e 
a Imprensa brasileira tem noticiado o 
encaminhamento de estudos visando a 
definição sobre o novo salário mínimo. 

Faço um veemente apelo ao eminente 
Ministro do Trabalho, Deputado Arnal
do Pr!etc., para que desta vez Santa Ca
tarina passe a ter um único salári-o mí
nimo em todo o seu território. 

O Sr. Evelásio Vieira - v. Ex.a. me 
permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. OTAIR BECKER - Com multo 
prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira - Nobre Sena
dor Otair Becker, v. Ex.a. faz uma pon
deracoo e um apelo ao gc.verno federal 
no sentido da abolição da discriminação 
do salário mínimo existente, particular
mente em Santa Catarina. V. Ex.a. é in
suspeito na abordagem desta :elvindlca
ção, porque é um empresário. P·or estas 
razões, cumprimentamos V. Ex.a, e esta
mos. inteiramente solidárlcs. 

O SR. OTAffi BECKER - Agradeço o 
aparte de V. Ex.a. Como tive oportunida
de de dizer em meu discurso de estréia, 
tenho certeza de que o fato de estarmos 
em campos opostos politicamente não 
nos desviará de um entendimento sem
pre que assuntos de Santa Catarina es
tejam em discussão nesta Casa. 

Prossigo, Sr. Presidente: 
O Governo do Presidente Ernes·to Gel

sei tem promovido a valorização do tra
balhador, assegurando-lhe uma prote-

ção previdenciária mais eficiente. ll: o 
próprio. chefe do governo que demonstra 
preocupação com as classes de mais bai
xo nível de renda, passando a executar 
uma política salarial mais justa, fazen
do com que o trabalhador receba a par
cela que lhe cabe pelo esforço em prol 
do desenvolvimento nacional. 

Dentro desta politica o Ministério do 
Trabalho, neste ano, realizou estudos de 
profundidade com objetivo de estabele
cer salário mais justo à classe trabalha
dora nacional. 

Tratamita no Congresso Nacional o 
projete· de lei do Executivo que prevê a 
descaracterizaçã-o do salário mínimo co
mo fator de correção monetária, que se 
constitui em iniciativa da maior imp·or
tância na consecução dos objetlvos do 
Gc·verno do Presidente Ernesto Geisel. 

A economia brasileira nos últimos anos 
teve o salário mínimo como base para 
a correção de valores e o que se viu foi 
que a cada ano na véspera e na opor
tunidade em que se promovia o reajus
te salarial, esse aumento dava causa a 
Inúmeros reajustamentos, a iniciar pela 
prestação da casa própria, pelas locações 
e além de outros valores, gerando um 
ambiente de aumento generallzad·o na 
ec·onomia. 

Essa ·descaracterização que se promo
verá, a par de evitar o ambiente a que 
me referi, trará a melhoria salarial sem 
prcduzir todos aqueles efeitos inflacio
nários que o Pais experimentou nos anos 
mais recentes. 

O controle da inflação dentro das di
retrizes do Presidente Ernesto Ge!Sel de
verá ser feito de modo a que as classes 
assalariadas tenham melhorado o seu 
poder aquisitivo. 

Ao c·c·ncluir, Senhor Presidente, reite
ro meu apelo ao eminente Ministro Ar
naldo Prleto, da Pasta do Trabalho, para 
que dentro das decisões atinentes ao no
vo salário minim·o encare a . solução do 
pr.oblema catarinense, unificando O· sa
lário para todo o Estado, a partir do 
próximo dia 1.0 de maio. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presi~ 
dente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Lembro aos Srs. Senadores que o 
Congresso Nacicnal está convocado para 
uma Sessão, a realizar-se hoje, às 18:30 
horas, no plenário da Câmara dos Depu
tados, destinada à discussão e votação 
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dos Projetas de Decreto Legislativo n.aa 
7, 8 e 10, de 1975. 

Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a Sessão, designando para a 
próXIma a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Reque
rimento n.0 43, de 1975, do Senhor Nel
son Carneiro, solicitando o desarqulva
mento do Projeto de Lei do Senado n.0 

26, de 1973, de sua autoria, que destina 
à. Fundação Nacional do Bem-Estar do 
Menor a parte recebida pelo Departa
mento de Imposto de Renda na arre
cadação da. Loteria Esportiva Federal e 
dâ outras providências. 

2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 44, de 1975, do Senhor Sena
dor Nelson Carneiro, solicitando o de
sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 46, de 1973, de sua autoria, que 
reduz o prazo prescrlcional do direito 

de receber ou cobrar as importâncias de
vidas ao INPS de trinta para cinco anos, 
alterando o art. 144 da Lei n.o 3.807, de 
26 de agosto de 1960. 

3 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.O 45, de 1975, do Senhor Sena
dor Nelson Carneiro, solicitando o de
.sarqulvamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 66, de 1973, de sua autoria, que 
alt.era dispositivos da Lei n.0 4.069, de 
11 de junho de 1962, e dá outras pro
vidências. 

4 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 129, de 1975, de autoria do 
Senhor Senador Lourlval Baptista, so
licitando a transcrição nos ADais do 
Senado da mensagem do Ministro Ar
mando Falcão dirigida à. Nação por mo
tivo do 11.0 aniversário da Revolução de 
31 de Março de 1964. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 

55 minutos.) 



28.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 11 de abril de 1975 

:PRESID2NCIA DO SR. WILSON GONÇALVES 

As 14 horas e 30 minutos, acham
'se presentes os Srs. Senadores: 

José Llndoso - Cattete Pinheiro 
- Jarbas Passarinho - Renato 
Franco - Alexandre Costa - Hen
rique de La Rocque - José Sarney 
Fausto Castelo-Branco - Helvídlo 
Nunes - Petrônlo Portella - Mauro 
Benevlde.s -Virgílio Távora - Wil
son Gonçalves - Dlnarte Mariz -
Milton Cabral - Marcos Freire -
Paulo Guerra - Luiz Cavalcante -
Gllvan Rocha - Lourlval Baptista -
Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
João Calmon - Roberto Saturnlno 
- Gustavo Capanema - Itamar 
Franco - Franco Montoro - Láza
ro Barboza - Italívlo Coelho -
Mendes Canale - Saldanha Derzl 
- Mattos Leão - Evelásio Vieira -
Lenolr Vargas - Otair Becker -
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - A lista de pr~sença acusa o 
comparecimento de 36 Srs. Senadores. 
Havendo número regimental, declaro 
aberta a Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à lei
tura do Expedien~. 

É lido o seguinte 

EXPEDmNTE 
MENSAGEM 

DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

De agradecimento ·de comunicação refe
rente à escolha de nomes indicados 
para cargo cujo provimento depende 
de prévia autorização do Senado Fe
deral: 

- N.0 71/75 (n.o 90175, na origem), de 
10 do corrente, referente à escolha 
dos Senhores Mur!lo Gurgel Valente 

e Sérgio Luiz Portella de Aguiar, para 
exercerem as funções de Embaixado
res do Brasil, o primeiro, junto ao 
Estado de Catar, e o segundo junto 
ao Domínio de Trlnldad - Tobago. 

OFíCIO 
DO SR. PRIMEIRO-SECRETARIO DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

- N.0 064175, de 10 do corrente, enca
minhando autógrafo do Projeto de 
Lei do Senado n.0 37/72 (n.0 1.382/73, 
na Câmara dos Deputados, que "dis
põe sobre o pagamento das verbas, 
dotações ou quotas, devidas aos Esta
dos e Municípios e retidas ou suspen
sas por Irregularidade, e dá outras 
providências". (Projeto que se trans
formou na Lei n.0 6.199, de 31 de 
março de 1975.) 

PARECERES 
:PARECER 

N.0 ZZ, de 1975 

da Comissão de Assuntos Regio
nais, sobre ofício do Superintenden
te do Serviço Federal de Habitação 
e Urbanismo, encaminhando ao Se
nado Federal o Plano de Ação Ime
diata de Itajubá (MG) e o Ante
projeto de Urbanização - Aterro 
do rio Itiberê (PR) financiados pelo 
SERFHAU. 

Relator: Sr. Evelásio Vieira 

Mais dois trabalhos realizados sob a 
orientação do Serviço Federal de Habi
tação e Urbanismo são encaminhados ao 
Senado Federal: o Plano de Ação Ime
diata de Itajubá (MG) e o Anteprojeto 
de Urbanização - Aterro do rio Itiberê 
(PR). 
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O Plano referente a Itajubá compre
ende dois aspectos: a melhoria das con
dições do ambiente físico e a acapacita
ção da Administração municipal. o pri
meiro aspecto inclui os planos de cole
ta e disposição de lixo, de circulação 
urbana, de pavimentação, de rodovias 
municipais, de urbanização do âlveo, de 
remoção das linhas férreas e de arbo
rização, além das leis de urbanismo e 
zoneamento, e dos códigos de obras e 
de posturas. O segundo aspecto define 
as prioridades, cujo equacionamento 
possibilitaria a reação em cadeia dos se
tores afins da Prefeitura. Entre eles, a 
legislatura e o sistema tributário, a es
trutura orgânica da Prefeitura, a refor
mulação dos processos de contratação e 
remuneração de pessoal e a Institucio
nalização de rotinas e fluxos específicos 
de cada setor. 

A implantação do Plano de Ação Ime
diata de Itajubá foi prevista para o 
quadriénio 1974/77, por programas, sub
programas e projet.os, exigindo o total de 
Cr$ 34.520.867,00. Para cobrir as despe
sas foram escolhidas tais fontes de fi
nanciamentos, através das quais a Pre
feitura poderia captar recursos para a 
Implantação dos projetas prioritários. A 
cobertura financeira abrangeria pro
gramas genéricos e específicos para o 
desenvolvimento urbano e implantação 
de infra-estrutura e serviços na área 
urbanizada de centros de polarização re
gional. Entre eles, destaca-se o Fundo 
de Desenvolvimento Urbano, vinculado 
ao Banco do Brasil S.A. e do qual se 
podem beneficiar as cidades com popu
lação urbana superior a 50.000 habitan
tes, como Itajubá. Por esse programa 
podem ser financiados projetos de In
fra-estrutura, entre os quais a implan
tação ou remanejamento da rede viária, 
a Infra-estrutura básica, serviços essen
ciais de utilidade pública e equipamen
tos comunitários. 

Ainda como fontes de financiamento, 
o Plano indica PLANASA, COMAG, 
DNOS, BNH, FIDURG e recursos próprios 
da Prefeitura. 

O Plano de Urbanização Aterro do rio 
Itlberê foi concebido com um grande 
parque, um jardim gramado, que seja 
um espaço de transição entre a malha 
urbana existente da cidade de Parana
guá e a nova área de expansão urbana 
que potenclalmen te se slt.ua na Ilha de 
Valadares, e na continuidade da futura 

Avenida Beira-Rio. Esta se alonga pela 
margem do Itiberê, na direção da Estra
da das Praias. 

Informa. o plano que, em virtude da 
localização da Estrada Paranagúá-Pon
tal do Sul e tendo esta seu início junto 
a ponte sobre o Itlberê, o sistema viário 
projetado para a área em estudo - e 
sua articulação com o sistema existen
te - deverá propiciar deslocamentos 
contínuos para não saturar o tráfego de 
canalização à estrada e o tráfego de dis
persão no aterro. Os autores do Plano 
assinalam: 

"Diante da previsão de intensa cir
culação na região, o aterro deverá per
manecer como um oásis de tranqüil!da
de, onde a movimentação se faça mais 
a pé do que em veículos e, quando nes
ses, se deslocando até um ponto máximo 
do local a alcançar para qualquer ativl
dade e dali em diante o trajeto se fazer 
caminhando por alamedas incorporadas 
a um espaço que é essencialmente do 
homem, através do qual as coisas acon
tecem de maneira espontânea e abrindo
se em sucessivas perspectivas de sur
presa." 

Quatrocentos mil metros quadrados é 
quanto terá o aterro do rio Itlberê. De
vido a natureza das obras a serem all 
Implantadas,. o aterro deverá apresentar 
caracteristlcas de suporte e establlldade 
Integrada com áreas vizinhas. 
· O orçamento apresentado é de Cr$ 
20.000.000,00, englobando o sistema viá
rio, a infra-estrutura de serviços de água 
e drenagem, energia, telefone e Ilumina
ção pública, etc. 

Trabalhos da maior Importância, os 
planos elaborados sob os auspícios do 
SERFHAU representam esforços para 
conseguir-se a urbanização dos Munlci
plos brasileiros, merecendo, por Isso 
mesmo, aplausos. 

Valiosos como são, os planos em exame 
constituem fonte de consulta perma
nente. Opinamos, portanto, pelo seu ar
quivamento, solicitando da Presidência 
da Casa que, uma vez apreciado o pre
sente parecer pelo Plenário, seja a ma
téria devolvida para arquivo nesta Co
missão. 

Sala das Comissões, em 9 de abril de 
1975. - Cattete Pinheiro, Presidente -
Evelásio Vieira, Relator - José Guio
mard - José Esteves - Evandro Car
reira - Renato Franco - Agenor Maria. 
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PARECER 
N.0 23, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre Ofício S n.0 10 de 1975 
(Ofício n.0 8/P/MC, de 20 de março 
de 1975, do Supremo Tribunal Fe
deral), encaminhando ao Senado 
Federal cópias das notas taqulgráfi
cas e do acórdão proferido por 
aquela Egrégia Corte nos autos da 
Representação n.0 915 do Estado da 
Guanabara, o qual declarou a ln
constitucionalidade do § 4.0, do art. 
51, da Emenda Constitucional n.0 4, 
de 30 de outubro de 1969, daquele 
Estado. 

Relator: Sr. Nelson Carneiro 

Com a presente Mensagem, o Senhor 
Presidente do Supremo Tribunal Federal 
submete à consideração do Senado, para 
os fins previstos no art. 42, VII, da Cons
tl tulção, cópias da petição inicial, das 
notas taqulgráflcas e do acórdão em que 
aquela Calenda Corte declarou lncons
t!tuclonal o § 4.0 do art. 51, da Emenda 
Constitucional n.0 4, de 30 de outubro 
de 1969, do Estado da Guanabara. 

O decisório respaldou-se no fato de 
haver o mencionado preceito conflitado 
cum o art. 98, parágrafo único, da Emen
da Constitucional n.0 1, de 17 de outu
bro de 1969, "porque estabelece vlncula
çõe.s 1rreconci11áveis". Em atendimento 
às disposições constitucionais invocadas 
e ao nosso Regimento Interno, submete
mos à apreciação do Senado o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o 10, de 1975 

Suspende, por inconstitucionali
dade, a execução do § 4.0 do art. 51, 
da Emenda Constitucional n.0 4, de 
30 de outubro de 1969, do Estado da 
Guanabara, 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 - É suspensa, por inconsti
tuclona11dade, nos termos da decisão de
finitiva do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em 5 de dezembro de 1974 e 
pub11cada no Diário da Justiça de 18 de 
fevereiro último, nos autos da Repre
sentação n.0 915, do antigo Estado da 
Guanabara, a execução do § 4.0 do art. 
51, da Emenda Constitucional n.o 4, de 
30 de outubro de 1969, daquele Estado. 

Art. 2.0 
- Esta Resolução entra em 

vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 9 de abril de 
1975. - Accioly Filho, Presidente -
Nelson Carneiro, Relator - Helvídio 
Nunes - Heitor Dias - José Lindoso -
Dirceu Cardoso - Gustlavo Capanema -
ltalívio Coelho - José Sarney. 

PARECER 
N.o 24, de 1975 

da Comissão de Constituição e Jus
tiça, sobre o Projeto de Lei do Sena
do n.0 1, de 1975-DF - (Mensagem 
n.0 47, de 1975-36175 na origem) que 
"altera a denominação. da Central 
de Abastecimento de Brasília S.A. -
CENABRA". 

Relator: Sr. Eurico Rezende 

Com a Mensagem n.0 47, de 1975, o 
Senhor Presidente da .República subme
te ao Senado Federal, na forma do art. 
51, combinado com o art. 42, item V, da 
Constituição, projeto de lei, acompa
nhado de exposição de motivos do Se
nhor Governador do Distrito Federal, 
que "altera a denominação da Central 
de Abastecimento de Brasilla S.A. -
CENABRA". 

A iniciativa governamental assenta no 
fato de ter sido aprovada, por lei, a 
nomenclatura ora objeto de modificação, 
fato este que obriga a expedição de di
ploma legal modificador, pelo menos da 
me.>ma. hierarquia jurídica. 

No mérito, a providência tem por fim 
ajustar a. Sociedade ao Sistema Nacional 
de Centrais de Abastecimento. 

Assim, verificando-se a concordância 
da matéria com o preceituado no art. 
47, V, da Constituição, não vemos como 
deixar de acolhê-la, nos termos propos
tos pelo Senhor Presidente da Repú-
blica. · 

Opinamos, destarte, pela aprovação 
do projeto, no que tange aos aspectos de 
juridlcldade e constitucionalidade. 

Sala das Comissões, em 19 de março, 
de 1975. - Accioly Filho, Presidente -
Eurico Re~ende, Relator - José Lindoso 
- Leite Chaves - Nelson Carneiro -
Dirceu Cardoso - Heitor Dias - Henri
que de La Rocque. 
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PARECER 
N,0 25, de 1975 · 

da Comissão do Distrito Federal, 
sobre o Projeto de Lei do Senado 
n.o 1, de 19'75-DF. 

Relator: Sr. Renato Franco 

O Senhor Presidente da República, 
com a Mensagem n.0 47, acompanhada 
de exposição de motivos do Senhor Go
vernador do Distrito Federal, submete ao 
Senado Federal, nos termos do art. 51, 
combinado com o art. 42, Item V, da 
Constituição, projeto de lei que altera a 
denominação da Central de Abasteci
mento de Brasília S.A. - CENABRA. 

O Projeto recebeu parecer favorável 
da Comissão de Constituição . e Justiça, 
quanto aos aspedos de juridlcldade e 
constitucionalidade. 

A exposição de motivos do Senhor 
Governador do Distrito Federal escla
rece: 

"Ao regulamentar o Sistema Nacio
nal de Centrais de Abastecimento 
de que trata a Lei n.O 5. 727, de 4 de 
novembro de 1971, o Decreto n.0 ••• 

70. 502, de 11 de maio de 1972, esta
beleceu em seu art. 3.0 , parágrafo 
único, textualmente: 

"as unidades Integradas para me
lhor adequação ao sistema e uni
formidade administrativo-opera
clonal, adotarão a denominação 
"Centrais de Abastecimento S.A. 
- CEASA", seguida da qualifica
ção regional, estadual ou munici
pal correspondente." 

A proposição não envolve nenhuma 
outra modificação nem acarreta Impli
cação de qualquer natureza, senão a de 
enquadrar a Sociedade de Abasteci
mento de Brasilla na sistemática esta
belecida para o Sistema Nacional de 
Centrais de Ab::J.Steclmento, pelo pará
grafo único, art. 3.0 , do Decreto n.0 •.. 

70.502, acima transcrito. 

Um reparo, mais redaclonal do que 
tecnico, desejamos fazer ao art. 1.0 do 
projeto no sentido de alterar a refe
rência a "Central de Abastecimento 
S.A. - CEASA/DF, para "Centrais de 
Abastecimento S.A. - CEASA/DF. O 
plural, vale destacar, casa-se melhor 
com o Sistema Nacional de Centrais de 
Abastecimento a que o órgão ficará liga
do. A exposição de motivos, por sua vez, 

usa a expressão no plural; o projeto en
tretanto, talvez por lapso, é que inseriu 
o singular, o que não nos parece a for
ma mais acertada. 

Ante o exposto, somos pela aprovação 
do projeto nos termos da seguinte 

EMENDA N.O 1-DF 

Ao art. 1.0 do projeto, dê-se a seguinte 
redação: 

"Art. 1.0 - A Central de Abasteci
mento de Brasilla S.A. - CENABRA, 
constituída de conformidade com a 
Lei n.0 5.691, de lO de agosto de 
1971, passa a denominar-se Centrais 
de Abastecimento do Distrito Federal 
S.A. - CEASA/DF." 

Sala das Comissões, em 9 de abril de 
1975. - Heitor Dias, Presidente. -
Renato Franco, Relator - Ruy Carneiro 
- Saldanha Derzi - Lázaro Barboza -
Adalberto Sena - Otair Becker. 

PARIECER 
N.o 26, de 1975 

da Comissão de Constituição e 
Justiça, sobre Ofício "S" n.0 9 de 
1975 (Ofício n.0 7/P/MC, de 20 de 
março de 1975,.·do Supremo Tribunal 
Federal), encaminhando ao Senado 
Federal cópias da. petição inicial, 
das notas taquigráficas e do acór
dão proferido pelo Supremo Tribu
nal Federal, nos autos da Represen
tação n.0 906, do Estado da Guana
bara, o qual declarou a. inconstitu
cionalidadle do art. 98, da Lei n. 0 

2 085-A, de 5 de setembro de 1972, 
daquele Estado. 

Relator: Sr. Nelson Carneiro 
O Senhor Presidente do Supremo Tri

bunal Federal, com a presente Mensa
gem, submete à consideração do Senado, 
para os fins previstos no art. 42, VII, !;!a 
Constituição do Brasil, cópias da petiçao 
Inicial, das notas taqulgráf!cas e do 
acórdão em que aquela Colenda Corte 
declarou Inconstitucional o art. 98, da 
Lei n.o 2. 085-A, de 5 de setembro de 
1972, do Estado da Guanabara. 

o decisório atendeu aos aspectos for
mais referidos no art. lB, I, da Lei Mag
na, com as quais conflita o art. 9B da 
Lei n.o 2.085-A, de 5 de setembro de 
1972, do Estado da Guanabara. 

Em atendimento aos preceitos consti-
tucionais Invocados e ao · 
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to Interno, submetemos à apreciação do 
Senado, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o .11, .de 1915 . 

Suspende, por Inconstitucionali
dade, a execução do art. 98, da Lei 
n.0 2.085-A, de 5 de setembro de 
1972, do antigo Estado da Guana
bara, por decisão definitiva do Su
premo Tribunal Federal, de 13 de 
dezeinbro de 1974. 

O Senado Federal resolve: 
.\l't. 1.0 - É suspensa, por inconstitu

cionalidade, a execução do art. 98, da 
Lei n.o 2. 085-A, de 5 de setembro de 
1972, do antigo Estado da Guanabara, 
por decisão definitiva do Supremo Trf
bunal Federal, de 3 de abril de 1974, 
pro:ferlda nos autos da Representação 
11.0 906 daquele Estado e publicada no 
Diário da .Justiça de 13 de dezembro do 
m.esmo ano. 

Atl 2.0 - Esta Resolução entra em 
-vig:>r na data da sua publicação. 

Sala das Comissões, em 9 de abril de 
1975.- Accioly Filho, Presidente.- Nel
SOll Carneiro, Relator - Helvídio Nunes 
- Heitor Dias - Dirceu Cardoso - José 
Sarney - ltalivio Coelho Gustavo 
()apaneina - José Lindoso. 

PARECER 
N.0 2'1, de 1975 

da Collllssão de Constituição e 
Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n.0 27, de 1975, que "acres-

. c:enta parágrafos ao art. 20 do Códi
so .de Processo CivU (Lei n.0 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973), dispondo 
sobre honorários advocatícios, quan
do se tratar de postulação em causa 
própria e na conciliação''. 

Relator: Sr. Leite Cha.ves 
O art. 20 do Código de Processo Clvll 

consagrou o princípio da obrigatorieda
de da condenação em honorários advo
catícios todas as vezes em que .se deci
dir, judicialmente, um feito de natureza 
contenclosa. 

Os casos de justiça gratuita não estão 
a:i ressalvados nem referidos, eis que .são 
regulados pela Lei n.0 1.060, de 5-2-50, 
c:m que o advogado é obrigado a defen
der, por nomeação do juiz, e gratuita
mente, os necessitados. A matéria é tra
t~:~da, também, no art. 94 da Lei n.O 
4. 215, de 27-4-63 (Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil). 

Em face dessa ine.scusabllldade estabe
lecida pelo artigo em questão <art. 20), 
não haveria razão alguma para que se 
verificasse a discrepância jurispruden
cial argillda no projeto . 

Uma das causas desse comportamento 
reside na convicção dos juízes de que, 
fixando honorários, teria o advogado, 
que funcionasse em seu próprio interes
se, uma dúplice vitória. Isso, entretan
to, não ocorre, eis que nessa causa está 
dispensando tanto tempo e esforço quan
to haveria de desprender em causa. 
alheia, confiada ao seu mister profis
sional. 

Só por esse entendimento a que são 
levados os juizes, é que se justifica uma 
explicitação melhor do art. 20 do Códi
go de Processo Civil. 

Entretanto, ao Invés de se lhe acres
centar parágrafo, a técnica legl.slativa re
comenda um aditamento ao próprio 
caput, que passará a ter a redação das 
emendas oferecidas. 

No tocante ao § 6.0, que passaria a ser 
o § 5.0 , a sua Inclusão é de todo perti
nente, pois o acordo das partes não pode 
prejudicar os honorários advocaticios, 
como é previsto pelo art. 99, § 2.0, do Es
tatuto da OAB, na forma da emenda 
adiante apresentada. 

Situando-se a transação no campo da 
livre autonomia da vontade, ficará as
segurada iu! partes a faculdade de dis
cutir os honorários, cabendo o ônu.s de 
seu pagamento à que aceitar, sem ex
pressa ressalva, o acordo proposto na 
forma do art. 448 do CPC. 

Com a modificação, que é de forma e 
não de substância, somos pela aprova
ção do projeto, cuja constltuclonalldade 
e juridicldade encontram trânsito livre 
em nossa legislação vigente. 

EMENDA N.0 1- CCJ 

Dê-se ao capnt do art. 20 a seguinte 
redação: 

"Art. 20 - A .sentença condenará o 
vencido a pagar ao vencedor as des
pesas que antecipou e os honorários 
advocatício.s. Essa verba honorária 
será devida também nos casos em 
que o advogado funcionar em causa 
própria." 
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EMENDA N,o 2 - CCJ 
Adite-se ao § 6.o: 

" •.. , não ticando o juiz adstrito ao 
limite min!mo fixado no § 3,0" 

Sala das Comissões, em 9 de abril de 
1975. - Accioly FUho, Presidente - Leite 
Chaves, Relator - Heitor Dias - Helví
dio Nunes - losé Lindoso- Dirceu Car
doso - Gustavo Capa.nema - Paulo 
Brossard - José Samey ,.... ltalivio Coe
lho - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O Expediente lido vai à publica
ção. (Pa.usa.) 

Sobre a mesa, ofício que vai ser lido 
pelo Sr. 1. 0 -Secretário. 

11: lido o seguinte 
OFíCIO 

Of. N,0 001/CLS/75 
Brasílla, 9 de abril de 1975. 

. Sr. Presidente: 
Tenho a honra de prestar a V. Ex.a as 

seguintes informações, solicitadas atra
vés do Oficio n.0 SM/148, de 1.0 de abril 
de 1975: 

I - Em reunião realizada no dia 3 de 
abril último, por unanimidade de seus 
Membros, a Comissão de Legislação So· 
clal resolveu reconstituir a Subcomissão 
que "ficará Incumbida de elaborar uma 
Consolidação das Leis do Trabalho e pro· 
mover um ciclo de conferências sobre os 
principais aspectos da Legislação Traba
lhista". A referida Subcomissão será 
composta dos Senhores Senadores Nel
son Carneiro <Presidente), Jarbas Pas
sarinho (Relator), Accloly Filho e Fran
co Montoro. Pelos motivos acima assina
lados, o Projeto de Lei do Senado n.0 61, 
de 1973, continuará com sua .tramitação 
normal. 

II - Convidar, para participar do ci
clo de conferências que será promovido 
pela referida Subcomissão, os Ex.mos Srs. 
Arnaldo da Costa Prieto e Luiz Gonzaga 
dos Nascimento e Silva, .Ministros de Es
tado do Trabalho e da Previdência So-
cial, respectivamente. · 

Aproveito a oportunidade para reno
var a V. EX.8 os meus protestos de eleva-. 
da estima e consideração. - Nelson Car· 
neiro, Presidente da Comissão de Legis
lação Social. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - o ofício lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, projetos de lei quse
rão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N,O 49, de 1975 

Altera a redação do a.rt. 2.0, § a.o•, 
do Decreto-Lei n.0 999, de 21 de ou
tubro de 1969, e a.crescenta-lhe os § 
4.o e 5,0 e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - O § 3.0 do art. 2.0 do Decre

tr;-Lei n.o 999, de 21 de outubro de 1969, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"§ 3.0 - A Taxa Rodoviária 'O'nica 
será recolhida, de uma só vez ou me
diante parcelamento, a critério do 
contribuinte, segundo normas a se
rem fixadas pelo Poder Executivo." 

Art. 2.0 ;_ O art. 2.0 do Decreto-Lei n.o 
999, de 21 de outubro de 1969, é acresci.,; 
do dos seguintes parágrafos: 

"§ 4.0 - Em qualquer hipótese, o 
parcelamento não será inferior a 3 
(três) nem superior a 10 (dez) pres
tações mensais sucessivas." 
"§ 5,0 - O não recolhimento de qual
quer prestação, no respectivo prazo, 
toma Insubsistente o parcelamento, 
obrigando o contribuinte, na mesma· 
data, ao pagamento da parcela ven
cida e das vlncendas legais próprias 
à espécie." 

Art. 3.0 - O Poder E:xecutlvo, dentro 
de 90 (noventa) dias contados da pu
bllcação desta lei, baixará. os ates neces-
sários à sua execução. · 

Art. 4.0 - Esta lei entra em vigor na 
data . de sua publicação. 

Art. 5.0 - Re~ogam-se as disposições 
em contrário. 

. Justificação 
A proposição visa, tão-somente, a me

lhorar a redação do § 3.0 , do art. 2.0 do 
Decreto-Lei n.O 999, de 21 de outubro de 
1969, a fim de permitir o pleno exercicio 
da faculdade aU concedida aos contri
buintes da Taxa Rodoviária 'O'nica. 

Nesse sentido, ressalvamos, preliminar
mente, que o presente projeto de lei não 
trata de matéria financeira, pois não 
cria, modifica ou extingue disposição le
gal sobre assunto financeiro. Trata-se, 
apenas, de alterar ·a redação de um dis
positivo de lei, cuja necessidade se im
põe. 

O Decreto-Lei n.0 999, de 21 de outu
bro de 1969, que instituiu a Taxa Rodo
viária 'O'nica, Incidente sobre o registro 
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e licenciamento de veiculas, admitiu, no 
§ s.o, do seu art. 2.0 , parcelamento do va
lor devido, da referida Taxa, em presta
ções não excedentes a três, mediante 
requertmento do contribuinte. 

Por sua vez, o Decreto n.0 68.296, de 26 
de fevereiro de 1971, que regulamentou o 
mencionado Decreto-Lei n.o 999, repro
duz integralmente aquele dispositivo, no 
parágrafo único do seu art. s.o 

Segundo a Constituição (art. 18, I) e o 
Código Tributário Nacional (art. 77), o 
fato gerador das taxas é o exercício do 
poder de politica ou a utlllzação efetlva 
ou potencial de serviços públlcos espe
cíficos e divisíveis, prestados ao contri
buinte ou postos à sua disposição. 

No caso da Taxa Rodoviârla 'O'nlca, 
não hâ dúvida de que o seu fato gera
dor é a utilização de serviço especifico 
e divisível, conforme se depreende do 
terceiro "considerandum" preambular, 
do Decreto-Lei n.0 999. 

Esses serviços, por serem ininterrup
tas, geram anualmente a cobrança do re
ferido tributo, cuja base de câlculo é o 
valor venal do veiculo, nos llmltes esta
belecidos pelo art. 2.0 e seus §§, do De
creto n.o 68.296/71. 

Em conseqüência disso, tendo em vis
ta a atual tendência altista do preço dos 
veículos, a majoração proporcional do 
valor do tributo, torna altamente one
roso, ao contribuinte, o desembolso In
tegral de sua contribuição. 

Entretanto, a faculdade de parcelar o 
pagamento da Taxa, estabelecida no § 
3.0, do art. 2.0 , do Decreto-Lei n.0 999/69, 
não permite, na prãtlca, sua efetiva uti
Uzação pelo contribuinte. Em primeiro 
lugar, porque o dispositivo não foi con
venientemente regulamentado pelo De
creto-Lei n.0 68.296/71. Em segundo lu
gar, porque a redação do mencionado § 
3.0 não é clara. 

COm efeito, lã se diz que " ... admitir
se-à, a requerimento do contribuinte, o 
parcelam·ento ... ". Ocorre que o disposi
tivo não faz a mínima Indicação dos re
quisitos do requerimento. Em outras .pa
lavras, não se esclarece nada quanto à 
sua forma, à oportunidade de ser formu
lado, à autoridade requerida, etc. Não 
apenas Isso, mas o texto legal limita, 
adiante, o número das prestações a três 
parcelas. 

Evidentemente, faz-se necessâria uma 
alteração redacional daquele dispositivo, 
objetlvando dar exeqülbllidade ao par-

celamento da Taxa Rodoviâria 'O'nlca, a 
exemplo de Igual procedimento em rela
ção aos demais tributos, como no Im
posto de renda, imposto predial, impos
to sobre serviços e outros. 

Nossa proposição altera a redação da
quele § 3.0 desdobrando-a em mais dois 
parâgra!os. 

Assim, tomamos a forma de pagamen
to do tributo alternativa (de uma só vez 
ou parcelada) a critério do contribuin
te, eliminada a exigência de prévio re
querimento. Dessa forma, o Poder Exe
cutivo, nos termos ora propostos, se en
carregarâ de fazer o lançamento da Ta
xa e dividi-la, ex oflicio, em tantas par
celas quantas entender necessárias, nos 
limites minlmo e mãx!mo ora estabele
cidos no art. 2.o 

Igualmente Importante, a nosso ver, é 
a previsão de penalidades para aqueles 
que deixem de recolher uma das presta
ções no vencimento, obrigando-os ao pa
gamento Integral da parcela vencida e 
das vlncendas, independentemente de 
outras sanções previstas na legislação 
pertinente. 

Nessas condições, entendemos que o 
presente projeto de lei deve merecer o 
tratamento de urgência que a matéria 
requer, por ser do maior interesse públi
co. 

Sala das Sessões, em 11 de abril de 
1975. - Paulo Guerra.. 

LEGISLAÇA.O CITADA 

DECRETO-LEI N.0 999 
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

•• ' • ' • o ••••• o • o •••••• o •••••• o ••••• o ••• o o 

Art. 2.0 - A Taxa Rodovlâria 'O'nica 
será cobrada, segundo tabelas baixadas, 
anualmente, pelo Ministro dos Trans
portes e terâ como base de câlculo, o 
peso, a capacidade de transporte e o 
modelo, de tal modo que o seu valor não 
ultrapasse de 2% do valor venal do vei
culo. 

o o o o o o o O o o o o o o o o o o o o o O o o o 1 o o o o o o O o o O o o o O 

§ 3.0 - Exceto para o registro inicial 
de veículo, admltir-se-â, a requerimento 
do contribuinte, o parcelamento do va
lor devido da Taxa Rodovlâria· 'O'nlca em 
prestações não excedentes a três. Neste 
caso o licenciamento anual só serâ de
finitivo após o último pagamento. 

O 0 O O O O O O O O O O I 0 O O O 0 o O O O O O O O O O O 0 0 0 O O O O O O O 0 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Transportes, Comunica
ções e Obras Públicas.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 50, de 19'75 

"Altera a redação do Inciso IV, do 
art. 85 da. Lei n. 0 4. 215, de 2'7 de 
abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil)." 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - O Inciso IV, do art. 85 da 

Lei n.0 4.215, de 2.7 de abril de 1963, 
pa.ssa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 85 - ................ : ...... . 
• o • o ••••••• o ••••••• ' o ••• o o o o • o •••••• 

IV - membros do Ministério Pú
blico -. da União, dos Estados, Dis
trito Federal e Territórios, contra 
a.s pessoa.s de direito público a que 
pertençam e nos processos judiciais 
ou extrajudlclais que tenham rela
ção, direta ou indlreta, com as fun
ções do seu cargo ou do órgão a que 
servem; .. 

• • • • o ••• o •••••• o •• o o o ••••••••••••• o 

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor 
na. data da sua publicação. 

Art. 3.o - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
A proposição tem por objetivo ensejar 

aos membros do Ministério Público da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios o exercício da advocacia, 
exceto contra as pessoa.s de direito pú
blico a que pertençam e nos processos 
que tenham relação com as sua.s funções 
ou com o órgão em que militam. 

Pretendemos reavivar a idéia original 
do Senhor Leonl Mendonça, autor do 
Projeto de Lei do Senado n.0 144/74, ar
quivado por força de dispositivo regi
mental. 

Em verdade, é absurdo o impedimento 
que visamos extirpar do Estatuto da 0~
dem dos Advogados do Brasil. O exercl
c!o da advocacia deve ser permitido ao 
maior número possível desses profissio
nais liberais, desde que não resultem fe
ridos os princípios éticos de tal atlvlda
de. 

Ora, os membros do Ministério Públi
co da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Territórios devem fidelidade 
ét1ca apenas às entidades de direito pú
bllco a que estão !lgados. Não devem e 
não podem, em razão desse vínculo, ad
vogar a favor e contra essas mesmas en
tidades. Somente isso; nenhum outro lm-

pedlmento deve ferir-lhes o direito ao li
vre exercício profissional. 

Dai, entendermos que a lei se reveste 
de excessivo e Injustificável rigor, eis 
que os Impede de advogar, até mesmo em 
causa propria, contra qualquer entidade 
de direito públlco. 

Por essas razões, retomamos a causa 
defendida pelo ilustre autor do mencio
nado Projeto de Lei do Senado n.O 144/74, 
submetendo esta proposição ao criterlo
~o exame dos nossos eminentes pares. 

Sala das Sessões, 11 de abril de 1975 -
José Esteves. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.O 4.215 
DE 27 DE ABRIL DE 1963 

(Estatuto da Ordem dos Advoga
dos do Brasü) 

•• o • o ••••• o • o •••••• o •• o •• o •••••••••••••• . ...................................... . 
Art. 85 - São Impedidos de exercer a 

advocacia, mesmo em causa própria: 
I - juízes suplentes, não remunera

dos, perante os juízos e tribunais em que 
tenham funcionando ou possam funcio
nar; 

. II - juízes e suplentes nomeados nos 
termos dos arts. 110, inciso II, 112, inci
so II, e 116 da Constituição Federal, em 
matéria eleitoral, bem como juizes e su
plentes nomeados nos termos do art. 122, 
§ s.o, 1n tine, da Constituição Federal, 
em matéria trabalhista; 

III - membros do Poder Legislativo, 
contra ou a favor da.s pessoas jurídicas 
ãe direito públlco, das entidades paraes
tatals, das sociedades de enconomla mis
ta ou de empresa.s concesslonária.s de 
serviço público; 

IV - membros do Ministério Públlco 
da União do Distrito Federal, dos Esta
dos e Territórios, contra a.s pessoas de 
direito públlco, em geral e nos proces
sos judiciais ou extrajudlclais, que te
nham relação, dlreta ou lndireta.~ com as 
funções do seu cargo ou do órgao a que 
servem; 

v - Procuradores e Subprocuradores 
do Distrito Federal, dos Estados, dos Ter
ritórios e dos Municípios nos mesmos 
termos do Inciso anterior; 

VI - servidores públicos, inclusive o 
magistério, de autarquias e entidades pa
raestatals e empregados d·e sociedade de 
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economia m!.sta contra as pessoas de di-
reito público em geral; . 

VII - advogados, estag!âr!os ou pro
visionados em processos em que tenham 
funcionado ou devam funcionar como 
juiz, perito ou no d·esempenho de qual
quer serviço judiciário; 

Vni - os membros dos tribunais ad
ministrativos, contra os órgãos a que per
tencerem. 

Parágrafo único. Todo impedimento 
original ou superveniente deverá ser 
averbado na carteira e cartão de Identi
dade do profissional (art. 63) por inicia
tiva sua ou pelo conselho Seclonal de 
ofício ou mediante representação. 

(A Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 51 de 1975 

Dá nova redação a dispositivos da 
Lei n.0 5. 682, de 21 de julho de 1971 
- Lei Orgânica dos Partidos Políti-
cos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Dê-se a seguinte redação 
aos d!.sposltlvos da Lei n. 0 5. 682, de 
21 de julho de 1971, a seguir enume
rados: 
"Art. 72 - Qualquer ocupante de 
cargo eletivo perderá o mandato, por 
decisão da Convenção: 
I - se deiX!ar o Partido, sob cuja le
genda foi eleito; 
II - se, por atitude ou pelo voto, se 
opuser às diretr!!les legitimamente 
estabelecidas pelos órgãos de deli
beração partidária." 
"Art. 73 - Consideram-se diretrlzes 
legitimamente estabelecidas as que 
forem fixadas pelas Convenções Na
cionais, Regionais ou Municipais e, 
supletivamente, pelos Dlretórios cor
respondentes, em qualquer hipótese 
convocados na forma do estatuto e 
com observância do quorum da maio
ria absoluta. 
§ 1.0 - A deliberação parlamentar, 
para efeito de disciplina de voto, é 
a adotada pelo órgão partidário 
competente ·em reunião conjunta 
com a Bancada e aprovada por maio
ria de votos de seus Integrantes, vi
sando a condução dos trabalhos par
lamentares em harmonia com os In
teresses do Partido. 

§ 2.0 - Ocorrendo votação Iminente 
que impossibll1te praoo para audiên
cia regular dos órgãos partidários a 
decisão de fechar a questão sobre a 
votação poderá ser tomada somente 
pela Bancada, por deliberação da 
maioria dos seus Integrantes. 
!I 3.0 - O parlamentar poderá abs
ter-se de votar, baseado em convic
ção rellg!osa, filosófica ou por ques
tão de ética, devendo dar ciência 
prévia à lld·erança da sua posição. 
§ 4.0 - As dlretrizes estabelecidas 
pel9s órgãos de direção partidária 
serao arquivadas no prazo de 10 
(dez) dias: 
I - se ·emanadas das Convenções 
ou Diretórios Nacionais e Bancadas 
federa!.s, na Secretaria do Tribunal 
Superior Eleitoral; 
II - se emanadas das Convenções ou 
Diretórlos Reg!ona!.s e Bancadas es
taduais, nas Secretarias dos respec
tivos Tribunais Regionais Eleitorais; 
e 
III - se emanadas das Convenções 
ou Diretórios Municipais e Bancadas 
de Vereadores, nos cartórios dos res
pectivos Juíl'lOs eleitora!.s. 
§ 5.0 - Os órgãos partidários não po
derão traçar diretrizes contrárias às 
estabelecidas pelos que lhes forem 
superiores. 
§ 6.0 - Da deliberação que estabele
cer dlretrizes ou d!.sclpllna de voto, 
poderá o Interessado Interpor recur
so, no praoo de 5 (cinco) dias, a con
tar da data do recebimento. 
§ 7.0 - Se considerar necessário, o 
Dlretório poderá enviar cópia do ape
lo e dos documentos que o instruem 
ao órgão recorrido, para aduzir as 
suas razões, no prazo de 5 (cinco) 
dias, a contar da data do recebimen
to. 
!I 8.0 - Findo o praoo, com ou sem 
razões, o Dlretório julgará o recurso, 
dentro de 15 (quinze) dias. 
§ 9.0 - O recurso não tem efeito sus
pensivo." 
"Art. '74- Considera-se também des
cumprimento das diretrizes legiti
mamente estabelecidas pelos órgãos 
de direção partldârla: 
I - deixar ou abster-se propositada
mente de votar, sem justa causa, em 
deliberação parlamentar; 
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II - criticar, fora das reuniões do 
Partido, o programa ou as diretrizes 
partidárias; 
III - fazer propaganda de candida
to a cargo eletlvo Inscrito por outro 
Partido ou, de qualquer forma, re
comendar seu nome ao sufrágio do 
eleitorado; e 
IV - fazer aliança ou acordo com os 
flllados de outro partido." 
"Art. '75. - A perda de mandato se
rá decretada pela Justiça Eleitoral 
mediante representação do Partido: 
ajuizada no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado: 
I - da Investidura do representado 
no cargo eletlvo, se o ato que possa 
caracterizar a Infidelidade partidária 
tiver sido praticado após o registro 
de sua candidatura, e antes da pos
se; e 
II - do conhecimento do ato que 
caracterize a Infidelidade partidária, 
se posterior à posse." 
"Art. 76. - São partes legitimas pa
ra ajuizar a representação perante 
a Justiça Eleitoral, por delegação ex
pressa da Convenção, os Dlretórios 
Nacional, Regional e Municipal pa
ra decretação de perda do mandato 
do flllado que deixar o Partido sob 
cuja legenda foi diplomado ou se 
daqueles órgãos otf respectivas Con
venções tiver emanado a dll"etriz des
cumprida. 
§ 1.0 - Se, decorrido o prazo esta
belecido no artigo anterior, não hou
ver sido ajuizada a representação, 
poderá esta ser proposta nos 30 
(trinta) dias subseqüentes: 

I - pelo Dlretório Nacional, no caso 
de perda de mandato de Governador, 
de Deputado Estadual ou de dlretrlz 
emanada da Convenção ou do Pire
tório Regional; e 
II - pelo Dlretório Regional, no ca
so de perda de mandato de Prefeito, 
de Vereador ou de dlretrlz emanada 
da Convenção ou do Dlretório Muni
cipal. 
§ 2.0 - Quando se tratar de Senador, 
Deputado Federal ou Governador, 
mesmo que a dlretriz d·escumprlda 
seja do Dlretórlo ou da Convenção 
Regional, somente o Dlretórlo Nacio
nal, por delegação expressa da Con
venção Nacional, pode representar ao 

Tribunal Superior Eleitoral, depois 
de decidir sobre a procedência do 
pedido, devidamente Instruido, que 
lhe encaminhar o Diretórlo Regio
nal." 
"Art. 78.- O Processo e julgamento 
da representação do Partido Politi
co, para a decretação da perda de 
mandato do fllla:do que tiver prati
cado ato de infidelidade partidária, 
caberá: 
I - ao Tribunal Superior Eleitoral 
se a representação for dirigida con~ 
tra Senador, Deputado Federal ou 
Governador; e 
II - ao Tribunal Regional Eleitoral, 
se a representação for dirigida con
tra Deputado Estadual, Vereador ou 
Prefeito." 
Art. 88. - Julgada procedente a re
presentação, por decisão transitada 
em julgado ou de que não caiba re
curso com efeito suspensivo, o Tribu
nal comunicará à Mesa da Casa Le
gislativa competente, a qual decla
rará Imediatamente a perda do man
dato." 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data pe sua publicação, revogadas as dis
poslçoes em contrário. 

Justificação 
O presente projeto de lei tem por ob

jetlvo reabrir os debates em torno da Lei 
Orgânica dos Partidos Politleos, buscan
do corrigir suas falhas no capitulo re
ferente à perda do mand·ato por Infi
delidade partidária. Dou por oportuna 
a Iniciativa, adequada aos esforços que, 
C!D todos os setores dirigentes da Nação, 
sao Investidos para a renovação da vlda 
politica brasileira. 

Para a elaboração do projeto, fui pro
curar Inspiração em emendas formula
das perante a Comissão Mista que estu
dou a proposição do Executivo, da qual 
resultou a Lei n.0 5. 682, de 21 de julho 
de 1971. 

Detive-me, especialmente, na Emenda 
n.0 448, de autoria do Senador José Lin
doso, quase que lhe transcrevendo o In
teiro teor de alguns trechos, com altera
ções que melhor se harmonizaram com 
o meu ponto de vista pessoal. Também 
me impressionaram, entre outras, emen
das propostas pelos ·Senadores Amaral 
Peixoto, Daniel Kriger, Milton Campos, 
Augusto Franco, Heitor Dlas e Carvalho 
Pinto. 
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A Emenda Constitucional n.0 3, de 1972, 
levou-me a propor a supressão do pará
grafo único do art. 72, desnecessária a 
partir da nova preceituação. 

A c!lscrlmlnação instltuclonallzada 
contra parlamentares, por força de vários 
d:sposltlvos da Lei Orgânica dos Parti
dos Politicas, parece-me insuportável ao 
equllibrio democrático buscado por qual
quer Nação em estágio cultural elevado. 
A perda de mandato, se é que se toma 
necessária para o fortalecimento dos 
Partidos, teria de ser dectdida pelo ór
gão partidário de maior hierarquia, dada 
a gravidade da punição. Por outro lado, 
não se justifica que a punição alcance 
determinado tipo de mandato - os le
gislativos, e não todos os que provenham 
da mesma fonte popular, Indiscrimina
damente. 

A alegação da inconstltuclonalldade, 
levantada como instrumento de retórica 
para preservar a discriminação, não en
contra ressonâ·ncia jurídica. A discrimi
nação, sim, é que ofende os princípios de 
uma Constituição democrática. A meu 
ver, pois, lnexlste fundamento para se 
deixar de estender aos mandatos eletlvos, 
vinculados ao Poder Executivo, os mes
mos ânus impostos aos mandatos legis
lativos. 

Entender-se o contrário parece-me, 
data. venia, adotar-se simpllsticamente 
uma Interpretação constitucional inade
quada. 

Permito-me, enfim, oferecer como jus
tificação do discurso que pronunciarei 
na Sessão de hoje, ora Incluso. 

Sala das Sessões, em 11 de abril de 
1975. - Luiz Cavalcante. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 5.1182 
DE 21 DE JULHO DE 1971 

Lei Orgânica dos Partidos Políti~ 
oos. 

........................................ 
Art. 73 - Consideram-se diretrlzes le

gitimamente estabelecidas as que forem 
fixadas pelas Convenções ou Dlretórlos 
Nacionais, Regionais ou Municipais, con
vocados na fonna do estatuto e com ob
servância do quorum da maioria abso
luta.. 

§ 1. 0 - As dlretrizes estabelecidas pe
los órgãos de dlreção partidária serão 
arquivados no prazo de 10 (dez) dias: 

I - se emanadas das Convenções ou 
Rlretórios Regionais, nas Secretarias dos 
Tribunal Superior Eleitoral; 

II - se emanadas das convenções ou 
Diretórios Municipais, nos Cartórios dos 
respectivos Tribunais Regionais Eleito
rais; 

lll - se emanadas das Convenções ou 
Diretórlas Municipais, nos Cartórios dos 
respectivos Juizes Eleitorais. 

(Vide nova redação dada ao § 1.0 do 
•art. 73 pela Lei n.0 5. 781/72.) 

§ 2.0 - Os órgãos partidários não po
derão traçar dlretrizes contrárias às es
tabelecidas pelos que lhes forem supe
riores. 

§ 3,0 - Da deliberação que estabele
cer dlretriz ou disciplina de voto, poderá 
o Interessado interpor recurso, no prazo 
de 5 (cinco) dias, dlretamente ao dlre
tório partidário de hierarquia superior. 

§ 4.0 - Se considerar necessário, o D1-
retório poderá enviar cópia do apelo e 
dos documentos que o Instruem ao órgão 
recorrido, para aduzir as suas razões, no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data 
do recebimento. 

§ 5.0 - Findo o prazo, com ou sem ra
zões, o Diretór!o julgará o recurso, den
tro em 15 (quinze> dias. 

§ 6.0 - O recurso não tem efeito sus
pensivo. 

Art. 74 - Considera-se também des
cumprimento das dlretr!zes legitima
mente estabelecidas pelos órgãos de dlre
ção partidária: 

I - deixar ou abster-se propositada
mente de votar em dellber.ação parla-
mentar; · 

II - criticar, fora das reuniões reser
vadas do Partido, o programa ou as dire
trizes partidárias; 

In - fazer propaganda de candidato 
a cargo eletlvo inscrito por outro Par
tido, ou, de qualquer forma, recomendar 
seu nome ao sufrágio do eleitorado; 

IV - fazer aliança ou acordo com os 
filiados de outro Partido. 

Art. 75- A perda de mandato do par
lamentar será decretada pela Justiça 
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Eleitoral, mediante representação do 
Partido, ajuizada no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados: 

I - da investidura do representado no 
cargo eletivo, se o ato que possa carac
terizar a infidelidade partidária tiver 
sido praticado após o registro de sua 
candidatura, e antes da posse; 

n - do conhecimento do ato que ca
racterize a infidelidade partidária, se 
posterior à posse. 
o • o ••••• o ••••••••••••••••• o •• o •••••••• o • 

Art. 76 - São partes legitimas para 
ajuizar a representação perante a Jus
tiça Eleitoral os Diretórios NacionaiS, 
Regional e Municip,al, ou suas Comissões 
Executivas, para decretação de perda do 
mandato de Senador ou Deputado Fe
deral, de Deputado Estadual e de Verea
dor, se deixarem o Pa:rtido sob cuja le
genda foram diplomados, ou se daqueles 
órgãos ou respectivas convenções tiver 
emanado a diretriz descumprida. 

§ 1.o - Se, decorrido o prazo estabe
lecido no artigo anterior, não houver sido 
ajuizada ,a representação, poderá esta 
ser proposta, nos 30 (trinta) dias subse
qüentes: 

I - pelo Diretório Nacional, no caso 
de perda de mandato de Deputado Es
tadual ou de diretriz emanada da Con
venção ou do Diretório Regional; 

II - pelo Diretório Regional, no caso 
de perda de mandato de Vereador ou de 
diretrlz emanada da Convenção ou do 
Diretório Municipal. 

§ 2.o - Quando se tratar de Senador 
ou Deputado Federal, mesmo que a dlre
triz descumprida seja do Diretório ou da 
Convenção Regional, somente o Dlretório 
Nacional pode representar ao Tribunal 
Superior Eleitoral, depois de decidir so
bre a procedência do pedido, devidamen
t~ instruido, que lhe encaminhar o Dire
torlo Regional. 
•• ' o • o o o ••••• o o •••••••••• ' •••••••••••••• 

Art 78 - O processo e julgamento da 
repre,;entação do Partido Politico, para 
,a decretação da perda do mandato do 
parlamentar que tiver praticado ato de 
infidelidade partidária, caberá.: 

I - ao Tribunal Superior Eleitoral, se 
a representação for dirigida contra Se
nador ou Deputado Federal; 

II - ao Tribunal Regional Eleitoral, se 
a representação for dirigida contra o 
Deputado Estadual ou Vereador. 
•••• o • o ••••••• o • ' ••••• o • o ••••• o o •••••••• 

Art. 88. - Julgada procedente a repre
sentação, por decisão transitada em jul
gado ou de que não caiba recurso com
efeito suspensivo, o Tribunal comunicará 
à Mesa da casa legislativa a que perten
cer o representado, a qual declarará ime
diatamente a perda do mandato. 

• •••• o •• o o ••• o ••••••• o •••••••• o • o ••••••• 

LEI N.0 5. 781 
DE 5 DE JUNHO DE 1972 

Altera dispositivos da Lei n. 0 5. 682, 
de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica 
dos Partidos Políticos.) 

•••••••••••••••• o •••••••• o •• o ••• o ••••••• 

Art. 73 - Consideram-se diretrizes le
gitimamente estabelecidas as que forem 
fixadas pelas Convenções ou Dlretórios 
Nacionais, Regionais ou Municipais, con
vocados na forma do estatuto e com ob
servância do quorum da maioria abso
luta. 

§ 1. 0 - As diretrizes estabelecidas pe
los órgãos de deliberação e de d!reção 
partidárias serão arquivadas no prazo de 
10 (dez) dias: 

I - se emanadas das Convenções ou 
Diretórios NacionaiS, na Secretaria do 
Tribunal Superior Eleitoral; 

II - se emanadas das Convenções ou 
Diretórios Regionais, nas Secretarias dos 
respectivos Tribunais Regionais Eleito
rais; e 

III .....; se emanadas das Convenções ou 
Diretórios Municipais, nos cartórios dos 
respectivos Juizos Eleitorais. 

§ 2.o - Os órgãos partidários não po
derão traçar diretrizes contrárias às es
tabelecidas pelos que lhe forem supe
riores. 

§ 3,o - Da deliberação que estabelecer 
diretriz ou disciplina de voto, poderá o 
interessado interpor recurso, no prazo de 
5 (cinco) dias, dlretamente ao Diretório 
partidário de hierarquia superior. 

§ 4.o - se considerar necessário, o Di
retório poderá enviar cópia do apelo e 
dos documentos que o inStruem .ao órgão 
recorrido para aduzir as suas razões, no 
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data 
do recebimento. 
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§ 5.0 - Findo. o prazo, com ou sem ra
zões, o Diretório julgará o recurso, dentro 
de 15 (quinze) dias. 

§ 6.0 - O recurso não tem efeito sus
pensivo". 
• o • o ••••••••• o • o ••••• o o ••• o •••••••• o • o •• 

(A Comissão de Constituição e 
Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves.) - Os projetas lidos serão publica
dos e remetidos às Comissões competen
tes. (Pausa.) 

A Presidência recebeu as seguintes 
Mensagens, pelas quais o Senhor Presi
dente da República, nos termos do dis
posto no art. 42, item VI, da constitui
ção, submete ao Senado propostas do Sr. 
Ministro da Fazenda para que seja le
vantada a proibição contida na Reso
lução n.0 58/68, do Senado Federal: 

- N.o 72175 (n.0 92/75, na origem), de 
10-4-75, a fim de que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Buritama 
(SPl a elevar em Cr$ 800. ooo,oo (oi
tocentos mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada, e possa 
contratar empréstimo junto à Caixa 
Económica do Estado de São Paulo, 
destinado ao financiamento de obras 
de pavimentação asfáltica de vias pú
blicas daquela cidade; 

- N.o 73175 (n.0 93/75, na origem), de 
10-4-75, a fim de que a Prefeitura 
Municipal de Clementina (SP) possa 
elevar em Cr$ 350.000,00 (trezentos e 
clnqüenta mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada, e possa 
contratar empréstimo junto à Caixa 
Económica do Estado de São Paulo 
destinado ao financiamento de obraS 
de pavimentação asfáltiea de vias pú
blicas daquela cidade; 

- N.0 74175 (n.0 94/75, na origem), de 
10-4-75, a fim de que a Prefeitura 
Municipal de Bebedouro (SPl possa 
elevar, em Cr$ 1.500.000,00 (hum mi
lhão e quinhentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidadà., e 
possa contratar empréstimo junto à 
Caixa Económica do Estado de São 
Paulo, destinado ao financiamento de 
obras de pavimentação asfáltica de 
vias públicas daquela cidade. 

A matéria será despachada às Comis
sões de Economia e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Há oradores inscritos. o primeiro 
deles é o nobre Senador Lourlval Bap
tista, a quem dou a p.alavra. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, o ministro 
Rangei Reis, do Interior, deu, através da 
imprensa, importantes informações so
bre as modificações que serão feitas no 
Plano Nacional de Saneamento- PLA
NASA -e que vão ser objeto de análise 
e discussão em reunião dos governadores 
do Nordeste .a realizar-se no próximo dia 
17, na reunião extraordinária da ..... . 
SUDENE. 

O PLANASA constituiu uma das mais 
significativas iniciativas adotadas pelo 
governo do eminente Presidente Garras
tazu Médicl, dele se beneficiando mais 
de 800 munlcipios. Agora, com .a. expe
riência colhida durante anos, o governo 
do eminente Presidente Ernesto Geisel, 
Informa o seu ministro do Interior, re
formula o PLANASA, visando a multi
plicação de seus benefícios, de tal forma 
que mais de três mil municípios deverão 
ser por ele favorecidos até 1979, com o 
que do PLANASA se tomará beneficiária 
a imensa maioria. do povo brasileiro. 

Para isso, além das mudanças de es
truturação e organização, teremos con
siderável reforço dos recursos financeiros 
destinados a esse Plano. Da máxima re
levância será a redução dos juros dos 
empréstimos contr.aídos pelos municípios 
junto ao BNH, que de 4 e 8%, cairão 
para 2 e 4%, de acordo com a renda 
tributária per capita do município. Essa 
reformulação do PLANASA é da maior 
importância para o Pais, não só para os 
municiplos do interior ou de regiões po
bres como o Nordeste, mas também para 
os grandes centros, como Rio, São Paulo, 
Belo Horizonte, Salvador, que possuem 
problemas acumulados de extrema gra
vidade. 

Sr. Presidente, no último dia 8, aqui 
esteve o Ministro Rangel Reis, para um 
longo e fecundo encontro com as ban
cadas da ARENA. 

O Sr. Italívio Coelho-- V. Ex. a permite 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
imenso prazer, eminente Senador Italívio 
Coelho. 

O Sr. ltalívio Coelho - V. Ex.11, no seu 
brilhante discurso, referiu-se às grandes 

':, 
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cidades, ultimamente, e ao Nordeste, es
pecificamente. S. Ex.a o Sr. Ministro 
Rangel Reis esteve em Mato Grosso há 
poucos dias. Naquele Estado as cidades, 
grandes ou pequenas, não se beneficia
ram ainda do programa do PLANASA 
mas foi estipulado o principio dessa co
laboração, tanto assim que na próxima 
semana estará aqui o Sr. Governador do 
Estado, Garcia Neto, para. os entendi
mentos iniciais. Cidades como a. nossa, a 
velha. Capital, a grande Cuiabá, ou a 
campo Grande e os demais municípios, 
almejam Intensamente os beneficias do 
financiamento, a.lnd.a mais agora. com a 
redução das taxas a que V. Ex.a muito 
bem se referiu. O PLANASA é realmente 
um grande programa para todo o Brasil, 
para o saneamento básico das nossas 
cidades. Multo obrigado a V. Ex."' 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex.a me 
permite um aparte, Senador Lourival 
Baptista? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
Imenso prazer, eminente Líder Senador 
Itamar Franco. 

O Sr. Itamar . Franco - Escutamos 
V. Ex." com a. máxima .atenção, quando 
aborda o problema soboretudo do sanea
mento básico em nosso Pais. Estamos 
certos da preocupação de S. Ex.a o Sr. 
Ministro, nesse campo, nós que vimos de 
dirigir, em Minas Gerais, o Município de 
Juiz de Fora.. Entendemos que a politica 
de saneamento, no Pais, deixou aquele 
sentido p.atemall.sta. Mas, eminente Se
nador, entendemos também que não bas
ta apenas a redução desses juros. Jl: pre
ciso que o governo atente sobretudo para 
o problema da correção monetária dos 
empréstimos que são dados aos municí
pios braslleiros. Evidentemente que não 
me refiro apenas ao município grande, 
mas sobretudo. àqueles pequenos muni
cípios que, às vezes, não têm como obter 
esse financiamento. Se S. Ex.a o Sr. MI
nistro do Interior adotar a politica. 
anunciada a esta Casa, por V. Ex.a, da
mos-lhe o nosso aplauso. S. Ex." há de 
também verificar que pesa tremenda
mente sobre o município brasllelro, nes
ses empréstimos, a correção monetária. 
Multo obrigado a. V. Ex.a 

O Sr. Otalr Becker - Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com 
multo prazer, eminente senador Otalr 
Becker. 

O Sr. Otair Becker - Eminente Sena
dor Lourlval Baptista, nesta oportuni
dade, quero fazer coro com as palavras 
do eminente Senador Itamar Franco, na 
qualidade de ex-prefeito Municipal, como 
só! ser o Ilustre amigo. Assim, rejubila
mo-nos neste dia, por essas medidas, que 
esperamos sejam extensivas também ao 
campo da correção monetária. Obrigado. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Inl
ela!mente, desejo agradecer o aparte 
com que nos honrou o eminente Senador 
Italív!o Coelho. E na exposição aqui feita 
pelo eminente Ministro do Interior, ou
vimos o que ele falou a. respeito de Mato 
Grosso, que daqui a poucos minutos Irei 
abordar no meu pronunciamento. Sou 
multo grato a V. Ex." pelo aparte que 
ac:abou de dar, na. tarde de hoje, a. essa. 
exposição que faço. 

sou multo grato também ao eminente 
Senador Itamar Franco pelas palavras 
que multo vieram honrar o nosso pro
nunciamento. S. Ex.8 que foi prefeito, 
S. Ex.a que dirigiu um dos grandes mu
nicípios mineiros, naturalmente sabe o 
que sofre um prefeito, o que sofre uma 
cidade. Também fomos prefeito de uma. 
cidade serglpana, ex-Capital do nosso 
Estado, e sabemos das agruras por que 
passam os executivos municlpal.s. De 
Igual modo, sou multo grato ao Senador 
otalr Becker, que também foi prefeito, 
que também velo dar o seu apoio, não só 
ao orador que fala, mas também às pa
lavras proferidas pelo digno líder Itamar 
Franco. Esperamos todos, confiantes es
tamos de que as medidas anunciadas em 
entrevista. à Imprensa, e depois naquela 
palestra realizada anteontem no auditó
rio Milton Campos, sejam tornadas uma 
realidade. Isto é o que desejam~. Isto é 
o que queremos, Isto é o que nao tenho 
dúvida que· o governo colocarâ em exe
cução. 

O Sr. Helvidio Nunes- Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
Imensa satisfação, eminente Senador 
Helvidlo Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes- Não sei, emi
nente Senador Lourlval Baptista, se a 
minha posição pode ser apelidada. de r~
dlcal. Acredito que, pelo ~enos, é pro
prla e autêntica. Acho diflcll fazer sa
neamento básico nas pequenas comuni
dades. Essas dificuldades aul!,lentam ex
traordinariamente em relaçao aos pe
quenos munlciplos do Norte e Nordeste 
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do Pais. As providências anunciadas .no 
sentido de atendimento a todas ou a 
quase todas essas comunidades, ainda 
que com redução de juros e ainda que 
excluídas dos empréstimos as correções 
monetárias, não produzirão efeitos abso
lutamente: de maneira geral, os Muni
cípios não dispõem de recursos para 
cumprir a sua parte nos convênios, nos 
contatos junto aos órgãos financiado
res. Acredito, sim, e dai a minha inter
venção; dai o apelo que quero intercalar 
no discurso de V. Ex.a - que o sanea
mento básico seja feito Inclusive nas 
pequenas comunidades, que são multas, 
neste Pais, mas a fundo perdido. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Agra
deço o aparte do eminente Senador Hel
vldlo Nunes. Conheço V. Ex.a como ho
mem otlmista e não pessimista e, na 
exposição feita pelo Ministro Rangel 
Reis, a que V. Ex. a deve ter assistido, ele 
declarou que este sistema de saneamento 
básico, que o governo deseja realizar, irá 
contar com todo o apoio do Governo 
Federal. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a me per
mite um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
multo prazer, Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra - Inicialmente, 
desejo dizer a V. Ex.a que me alinho na 
escola do pessimismo que acaba de de
flagr.ar, nesta Casa, o eminente Repre
sentante pelo Estado do Plaul. OS muni
cípios pequenos e médios, pelo menos do 
nosso Nordeste sofrido, não têm condi
ções financeiras para custeio dessas des
pesas; e também a parcela anunciada 
pelo eminente Ministro do Interior, de 
que, num quantitativo de quase quatro 
mll municípios, .apenas oitocentos e pou
cos seriam atingidos na primeira etapa, 
pelo Governo Geisel. É uma obra que 
demora e creio que, sendo o saneamento 
básico, saúde, não haveria nada de mais 
que para as pequenas e médias comuni
dades, fosse feito a "fundo perdido", co
mo bem preconizou o eminente Senador 
Helvldlo Nunes. 

O Sr. Saldanha Derzi - V. Ex.a me 
permite um aparte, nobre Senador Leu
rival Baptista? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
prazer, eminente Senador Saldanha 
Derzl. 

O Sr. Saldanha Derzi - Eminente Se
nador Lourlval Baptista, estamos ouvln-

do com atenção o discurso de V. Ex.a 
que, aliás, está chamando a atenção da 
casa para um problema angustiante, o 
do saneamento básico. Examinemos, com 
a cabeça fria, que, antes de 64 vimos esta 
Nação quase que estagnada, com uma 
inflação que devorou, arrastou, e atrasou 
este País por tantos e tantos anos, e de 
que ainda se ressente o Brasil neste mo
mento em que dá uma demonstração do 
seu desenvolvimento, em que surge para 
o mundo como uma grande Nação. Mas, 
herdada esta inflação que corroia a eco
nomia nacional, realmente, embora a 
contragosto, temos que reconhecer que 
a correção monetária realmente corrigiu 
erros do passado. Lembra-se V. Ex.a da 
Fundação das Casas Populares que, em. 
mais ile vinte anos, nesta Nação, não 
construiu sequer trinta mil residências 
em todo o nosso Pais; e com a correção 
monetária e os juros justos, o que fez 
o BNH, nesta Nação, de 64 para cá? Mais 
de um milhão de casas populares, cons
truídas em. beneficio da classe pobre. Se 
exigirmos do ~~vemo que, neste mo
mento, com o seu poderio já está reco
nhecendo e diminuindo os juros e a cor
reção monetária; se nós pleitearmos a 
extinção da correção monetária e mais, 
se pleitearmos a fundo perdido essas ver
bas orçamentárias, então, não contrul
remos mais nada neste Pais; atendere
mos estritamente àqueles m.unlciplos que 
receberem a sua contribuição, a contri
buição do Ministério a fundo perdido, e 
não se fará mais nada neste Pais. É bem 
verdade que este novo Br.asll é feito com 
um. pouco de sacrifício desta geração que 
aqui está, para deixarmos para a gera
ção que Irã nos suceder melhores dias, 
um Brasil grande de progresso e desen
volvimento que, realmente, desejamos 
aos nossos filhos. Justo seria que fosse a 
fundo perdido. Mas, sabemos nós, em sã 
consciência, que, infelizmente, o Brasil 
ainda não está em condições de dar aos 
municípios pobres, embora reconheçamos 
as suas necessidades, obras de sanea
mento Indispensáveis, a fundo perdido. 
Vamos assistir um pouquinho ao sacri
fício desta ger,ação para que as que nos 
sucederem tenham o Brasil que deseja
mos para nossos filhos e para nossos 
netos. 

O Sr. Paulo Guerra - Permite o nobre 
orador um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
muito prazer, Senador Paulo Guerra. 
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O Sr. Paulo Guerra - O meu aparte 
é, apenas, em função das palavras do 
meu Vice-Lider Senador Saldanha Derzi, 
que não percebeu o sentido da nossa. in
tervenção. Digo nossa, da minha e a. do 
ilustre Senador pelo Piaui. Não somos 
contra. a. correção monetária, absoluta
mente. Agora, entendo que se fazem tan
tas coisas a. fundo perdido neste Pais, 
joga-se tanto dinheiro fora, às vezes até 
com pessoal, que se poderia ajudar o 
municipio pobre. Clama. aos Céus o que 
ocorreu e está ocorrendo com a Empresa 
de Correios e Telégrafos: mandou ficar 
em casa, sem trabalhar mas percebendo 
os vencimentos, quase todo o funciona
liSmo pertencente à antiga organização, 
e está contratando funcionários novos. 
Dezoito mil funcionários, diz o eminente 
Senador pelo Estado de Alagoas, estão 
sendo pagos, e mais dezoito mil estão em 
casa. Há poucos dias, chegou um funcio
nário em meu escritório e disse: -
"Quero trabalhar. Não estou reclamando 
por não estar recebendo. Estou receben
do Integralmente, mas até já comecei a 
brigar com a mulher, porque não tenho 
nada para fazer em casa." Então, isto é 
a fundo perdido. Não seria. multo melhor 
que se orientassem essas verbas para 
saneamento básico das pequenas comu
nidades lnterloranas? 

O Sr. Gilva.n Rocha - Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAP'l'ISTA - Com 
multo prazer, Senador Gilvan Rocha.. 

O Sr. Güvan Rocha - Ilustre Senador 
Lourival Baptista, estou preparando - e 
por isso mesmo me sinto com alguma 
autoridade - um trabalho sobre sanea
mento e problemas de saúde, que pro
meto a esta Casa para a. próxima se
mana. Por força da minha primeira ln
vestidura na área politica - eu era ape
nas um médico e sai d.a Medicina para 
esta casa, sem passar por nenhum outro 
cargo público - eu não tinha um conhe
cimento tão aprofundado das dificulda
des de saneamento e de saúde do meu 
Pais. Mas, confesso a V. Ex." e a esta 
C.asa a minha emoção em ver o estado 
da mais absoluta calamidade, neste Pais, 
em matéria de saneamento básico que 
não é, referindo-me ao aparte do emi
nente Senador Saldanha Derzi, um pro
blema de Impaciência desta geração. 
Basta afirmar a V. Ex.a que somente 3% 
de todas as cidades brasileiras possuem 
saneamento de esgoto. Na minha terra, 
sabe o ilustre ex-Governador Lourival 

Baptista, o último metro de esgoto que 
se pôs na Capital do meu Estado data 
de 1924, o que significa dizer que, em 
termos estatisticos, não foi feito abso
lutamente nada neste Pais, inclusive de 
1964 para cá, nesse setor. Eu queria que 
V. Ex." acrescentasse ao seu discurso o 
apelo que f.az, em minha palavra., o Nor
deste, para que o governo, de uma. vez 
por todas, enfrente este problema. Sa
bemos que o Sr. Ministro do Interior, 
nesta semana, vai assinar o 4.o Novo 
Plano de Agua e Esgotos neste Pais. São 
quatro Planos que devem ter custado 
milhões de cruzeiros a este Pais, que fi
caram em Planos. Por isso, é preciso um 
esforço nacional; eu diria mesmo, um 
colóquio nacional de diversos órgãos 
para que este Pais levasse a sério este 
problema que, efetivamente, é um pro
blema de Segurança Nacional. Eu lem
braria a. V. Ex." e Inclusive pediria que 
registrasse no seu discurso, que o Banco 
Nacional da. Habitação - apenas para 
citar um tópico - emprestou na feitura 
do Metrô de São Paulo quase melo tri
lhão de cruzeiros antigos, desviando ver
bas já que outros órgãos poderiam, per
feitamente, fazer esse empréstimo à Pre
feitura daquele Estado; desviando ver
bas, dizia eu, de pequenas comunidades 
que poderiam começar a fazer o seu sa
neamento, modesto, mas de qualquer 
maneira protetor contra calamitosa si
tuação da saúde pública. em nosso Nor
deste, principalmente. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sou 
muito grato às intervenções aqui profe
ridas pelos eminentes Senadores · Helvi
dio Nunes e Paulo Guerra, apoiando o 
que falou o nobre Senador Helvidlo 
Nunes. Aos dois eminentes Senadores só 
tenho a dizer que os apartes ficarão re
gistrados e que acredito que a ação do 
g.overno, .através do seu eminente Minis
tro Rangel Reis, seja desenvolvida no 
sentido de que as obras sejam realizadas 
nas pequenas comunidades. Não tenho 
dúvidas de que o governo darâ o apoio 
necessário. O essencial é ser feita a obra 
de saneamento e ,as palavras do eminente 
Ministro, há 72 horas nesta Casa, eram 
no sentido de que as obras seriam reali
zadas. 

O Sr. Ruy Santos - V. Ex.a permite 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA -Um 
momento só para responder ao aparte 
do eminente Senador Gilvan Rocha, ou-
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vi S. Ex.a, e realmente ele disse uma 
verdade: que o último metro de esgoto 
to! posto em Aracaju em 1924. Mas, que
ro também dizer a S. Ex.a que quando 
Govemadc·r de Estado, solicitamos, atra
vés da SUDENE, um projeto, que to! por 
ela custeado para o serviço de esgoto 
de AracaJu. E esgoto de uma cidade não 
se faz em um ou dois anos pois a ela
boração do projeto. leva anos. E naquela 
oportunidade, se não me falha a memó
ria, a SUDENE gastou cerca de 600 mn 
cruzeiros, num projeto para esgotos na 
oe!dade de AraQaju. ,A,crectito1 que este 
projeto está em andamento e irá ser rea
lizado, dentro desta nova sistemática do 
gc·verno ... 

O Sr. Gllvan Rocha - Ilustre Sena
dor, apenas para oferecer um dado a 
mais, que certamente melhorará o de
bate. V. Ex a sabe do desenvolvimento 
quase explosivo da nossa capital. Evi
dentemente que esse Plano no qual o 
Estado gastou, segundo v. Ex.a ... 

O SR. LOURIV AL BAP'l'ISTA - O Es
tado, não. Foi pago o projeto pela 
SUDENE. 

O Sr. Gilvan Rocha - Perfeitamente. 
Pago pela SUDENE; esse projeto, evi
dentemente, não mais servirá para uma 
cidade _que cresceu geograficamente em 
expansao, uma imensidade. Isto refor
ça a minha tese de que planos de sanea
mento, esse governo não precisa mais, 
porque vamos entrar no quinto plano. o 
que precisamos é destinar ao Banco Na
cional da Habitação a sua atribuição 
que Já é esdrúxula - porque saneamen: 
to é saúde pública e, portanto, do MI
nistério de Saúde - mas, mesmo assim 
uma atribuição antiga do Banco Nacio~ 
nal da Habitação que está sendo desvia
da: como foi citado. no exemplo do me
tro. Queremos é que o governo não ve
nha com o sexto Plano sobre esgotos, 
porque cinco Já são suficientes. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Só 
quero dizer a V. Ex.a que o projeto para 
Aracaju foi feito; ou está sendo feito; 
ou está sendo concluido; e que haverá 
de aer executado. 

O Sr. Sa.ldanha Derzi - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTIS1'A- Se a 
cidade cresceu, naturalmente o projeto 
será. ampliado. 

O Sr. Paulo Guerra...:. Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAP'I'ISTA - Com 
prazer, concedo o aparte, primeiro, ao 
eminente Lider Ruy Santos. 

O Sr. Ru:y Santos - Peço desculpas ao 
meu querido companheiro Saldanha 
Derzl por me colocar à frente, antes de 
seu aparte. Acho, apenas, que estamos 
discutindo mais com palavras do que 
com fatos. O nobre senadcr G1lvan Ro
cha diz que há apenas Planos e mais 
Planos. Tenho no meu gabinete, anota
do, relatório com número.s de cidades no 
Brasil que já estão com serviços de água 
de uns anos para cá. E não é pequeno, 
não. Posse. dizer, por exemplo, que no 
meu Estado, dos trezentos e tantos mu
nicípios, talvez já haJa serviço de água 
na terça parte; Isso não é uma exceção 
dentro do Brasil Agora, a situação bra
sileira no que toca ao esgoto, é multo 
pior do que no que toca à água. Até há 
pouco tempo - e não sei se isso ainda é 
verdade - a Capital do Rio de Janeiro, 
a velha Guanabara, não tinha serviço 
de esgoto abrangendo tcda a sua área, e 
atendendo toda sua população. O pro
blema é complexo, não se está em Plano; 
já se está em execução e acredito- Is
so não é coisa para um ou dois ou três 
anos - acredito. que em pouco tempo, 
dentro de um tem:Po um pouco elâstico, 
teremos bem melhorada esta situação. E 
não é só depois da Revolução, não. Eu 
assisti, por exemplo, em João Pessoa, 
quando era Presidente da República o Sr. 
Jânio Quadros - ele fazia aquelas reu
niões, em Capitais, abrangendo vários 
Estados - eu assisti a um debate; e se 
discutia, na ocasião, a preferência de 
uma Cidade da Paraiba sobre outras. Ti
ve oportunidade, ·porque estava como 
observador da Bah!a, de ponderar -
uma ponderação que sempre faço - pa
ra que se levasse em conta a Incidência 
de certas endemlas, na cidade, para o 
Serviço de Agua. Multas vezes, uma ci
dade menc.r tem maior prioridade, decor
rente de certas endemlas existentes, do 
que uma maior. O problema vem sendo 
equacionado e já salmos da fase de Pla
no para a de execução. Era Isto que que
ria dizer a V. Ex.a E, para concluir, la
mento que o meu querido companheiro 
Paulo Guerra, homem da minha com
pleição, do meu biótipo, esteja revelan
do-se pessimista, pois homens como 
S. Ex.11 e eu não podemos ser pessimistas. 

O Sr. Saldanha Derzi - Permite V. 
Ex.a um aparte? 
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O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Con
cedo o aparte ao nobre Senador Salda
nha Derzi. 

O Sr. Saldanha Derzi - Eminente Se
nador Lourival Baptista, o nobre e que
rido a.m!go Senador G!lvan Rocha aca
ba de dizer a V. Ex. a. que o Plano recente, 
recentiss!mo, de Saneamento Básico de 
Aracaju já está ultrapassado. Acaba de 
afirmar S. Ex.a. que esse já está ultra
passado e critica o governo que fez o 
IV Plano de Saneamento Bâsico no Bra
sil - o IV Plano nesta República. O 
Brasil atingiu tal progresso, tal evolução, 
tal foi o seu desenvolvimento que, real
mente, grande parte dos planos ficam 
obsoletos e ultrapassados em pouco tem
po. Eis a razão por que o governo, atra
vés do Ministro do Interior - homem 
extraordinário, de sens!b!lldade adminis
trativa e politica notâvels, realmente de
dicado aos problemas da Nação - orga
niza o seu IV Plano, e o mais atualizado 
possivel, certamente. O que acontece, 
também, e aqui vamos criticar, com jus
tiça, é que a maioria dos prefeitos do 
Brasil nao se preocupa com as obras de 
saneamento. Estas não lhes dão presti
gio, não lhes dão votos. Elas são enter
radas e o povo esquece, imediatamente, 
os seus grandes beneficias. Por isso, os 
prefeitos se preocupam com a. urbaniza
ção, com o asfalto, com a construção de 
chafarizes, e, com raras exceções, não 
tem havido o patriotismo nem a sensl
b!l!da.de do homem público, que deve fa
zer a obra em beneficio e em grandeza. 
do seu m untciplo e da sua população . 
Mas temos que reconhecer que o gover
no, de 64 para. cá - se realmente for
mos compulsar as esta.tistlcas - dotou a 
grande maioria dos mun!cip!os com 
obras de saneamento básico. Mato Gros
so não tinha, antes de 64, sequer quatro 
cidades com água e esgoto e, hoje, pode
mos dizer que grande parte das nossas 
cidades já está com o seu abastecimento 
de água e já se organiza a. construção 
da rede de esgoto, na. maioria dos seus 
munlciplos. :S:, entretanto, um planeja
mento que realmente encontra. uma bar
reira: os recursos. Agora que o governo 
estâ tendo mais condições, já estão sur
gindo os recursos e, naturalmente, com 
esse IV Plano, teremos a. grande maioria 
dos munlcip!os bras!le!ros dotada. de re
de de água. e esgoto que é, enfim, o sa
neamento básico. Desculpe-me v. Ex.o. 
de estar tumultuando o seu discurso· e 
multo grato por esta oportunidade. 

O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.o. 
um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
multo prazer. 

O Sr. Paulo Guerra - Tenho a Im
pressão de que os planos que estão sen
do superados são os de recursos f!nan
ce!rcs, porque os planos técnicos para a. 
real!zação de obras de saneamento nas 
capitais d!fic!lmente o são; podem ser 
aperfeiçoados, ampliados, como as usi
nas de tratamento de esgoto, que se mo
dernizam a cada dia que passa., pela 
tecnologia que avança. Quando governa
dor, encontre! a Cidade do Recife com 
apenas um terça de sua área saneada e 
execute! mais um terço. Baseei-me num 
trabalho realizado pelo primeiro técnico 
de Engenharia Sanitária, o Engenheiro 
Saturn!no de Br!tto, que foi quem che
fiou o saneamento do Recife em 1911. 
Em 1964, fiz mais um terço, ampliando 
e aperfeiçoando, mas baseando-me no 
plano básico do Dr. Saturn!no de Britto. 
Graças a ele, repito, consegui sanear um 
terço da Cidade do Recife e Instalar no 
Bairro de Peixinhos uma das mais mo
dernas usinas de tratamento de esgoto. 

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex. a 
um aparte? . 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com 
multo prazer, eminente Senador G!lvan 
Rccha. 

O Sr. Gilvan Rocha - Prometo a V. 
Ex.a. que sere! breve. Estou voltando, 
apenas, porque tive a honra de ser cita
do, nominalmente, por !lustres Pares da 
ARENA. Gostaria de acrescentar duas 
observações: uma. ao Senador Ruy San
tos, !lustre professor e higienista que é, 
para lembra-lo, embo~a lembrá-lo não 
seja bem o termo - porque ele bem sa
be disso - seria apenas para clarear um 
pouco a memória de S. Ex.a. e dizer que 
o saneamento bâsico não é somente 
água. 11: água e esgoto. Em esgoto sabe S. 
Ex.a. que este Pais tem um deficit, tal
vez dos maiores da. América Latina, se
gundo a Organização Mundial da Saúde; 
e outra, para acrescentar neste aparte, 
que não será em pouco tempo que se re
solverá esse problema, neste ritmo. Por 
este motivo, eu pediria, aqui, um coló
quio nacional, dada a urgência. do fato: 
se em onze anos - e não quero computar 
o periodo antes da Revolução, porque, na 
verdade era uma verdadeira catástrofe 
- e mesmo depois da Revolução, nós, do 
Nordeste, tivemos 3% de esgotos realiza
dos, multo menos de 1% ao ano, Isso sig
nifica dizer que, nesse ritmo, só daqui a. 
cem anos teremos saneamento básico. E, 
nessa. ocasião, nós todos seremos lápides. 
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O Sr. Itamar Franco- V. Ex." me per
mite um aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com 
Imenso prazer, eminente Senador Ita
mar Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Eu não vou, 
aqui, tomar a defesa dos prefeitos brasi
leiros. li: claro que o Senador Saldanha 
Derzl não fez uma generalização. Como 
já havia dito, renunciei à prefeitura da 
minha terra para chegar ao Senado. Co
nheço o problema das prefeituras. Nã.o é 
certo que, às vezes, o prefeito não quei
ra realizar essas obras de saneamento 
básico. O que acontece é que não têm 
recursos para a realização destas obras. 
Eu, por exemplo, dirigi o segundo muni
cípio do Estado de Minas Gerais, depois 
da Capital, e senti naquele município, 
que é um município grande do Estado de 
Minas Gerais, a dificuldade que nós, 
prefeitos, tínhamos para conseguir essas 
verbas. li: claro que falamos e concorda
mos, e é preciso que a Oposição reco
nheça Isso, que houve, realmente, de
pois da refc.rma tributária maiores be
nefícios aos municípios brasileiros a par
tir de 1966. Mas, é preciso que os ho
mens do governo reconheçam, também, 
que, neste Instante, os municípios brasi
leiros voltam a enfraquecer-se. A Re
forma Tributária n,0 18 deu recursos aos 
grandes municípios, principalmente com 
o Impsto de Circulação de Mercadorias. 
Mas, agora, os municípios brasileiros es
tão cada vez mais sobrecarregados de 
compromissos. Prova disso é o pequeno 
município que, em 1968 teve, como o 
grande município, a redução de sua 
quota de Fundo· de Participação. O pe
queno município, normalmente, não tem 
Indústrias, não tem ICM e vai contar 
com esse Fundo de Participação reduzi
do na sua metade, sofrendo, por conse
qüência, as suas dificuldades. Apenas pa
ra dar um exemplo: como falei, aqui, 
lembrado pelo Senador que aí está, sobre 
o problema da correção monetária, que
ro dizer, baseado na unidade de padrão 
de capital, do BNH q,ue, só em 1974, ti
vemos uma correçao monetária de 
32,42%, o que significa que. multas vezes 
o município brasileiro paga este emprés~ 
timo e depois de dez, doze ou quinze me
ses, está devendo mais do que ele pediu 
emprestado ao BNH. Não somos contra a 
politica de saneamento do governo fe
deral; reconhecemos que ela deixou, real
mente, de ser paternalista, o que é im
portante, para todos os municípios bra
sileiros, mas, o que queremos é que, real-

mente, tenham maior assistência, juros 
mais baixos, e menos correção monetária 
para realizar esse plano de saneamento 
básico. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) (Fazendo soar a campainha.) -No
bre Senador Lourlval Baptista, lamento 
comunicar a V. Ex." que o seu tempo es
tá esgotado. 

'O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Pedi
ria a V. Ex." a sua tolerância, para que 
termine o meu pronunciamento e res
ponda aos apartes que concedi aos emi
nentes colegas, 
Aos eminentes Senadores Ruy Santos, 
Saldanha Derzi e Paulo Guerra, sou 
muito grato peles novos apartes que de
ram a este meu pronunciamento. 

Quanto ao Senador Paulo Guerra, 
quero dizer a S. Ex." que conheço a gran
de obra que realizou como governador; 
conheço aquela usina de tratamento e 
esgoto que foi instalada no Recife. 

Senador Itamar Franco, em resposta 
ao seu aparte, reafirmo que conheço 
muito bem as agruras de um prefeito, 
porque também fui prefeito. Sei das ne
cessidades de um município, e do que um 
prefeito sofre, muitas vezes, para resol
ver os problemas de sua comunidade. 

Quanto acs juros da correção monetá
ria, quero dizer a V. Ex." que é justa
mente isso que o governo agora deseja 
resolver, no sentido de que pequenas e 
grandes comunidades sejam atendidas. 

Eminente Senador Gllvan Rocha: es
tava respondendo ao aparte que me ha
via feito, quando o eminente Líder 
Senador Ruy Santos Interrompeu a mi
nha resposta e agora quero completar: 
na verdade, quanto ao sistema de esgo
to, conseguimos a elaboração do projeto 
pela SUDENE, quando era governador. 
Quanto ao abastecimento de água na ca
pital serglpana, V. Ex." sabe que quando 
assumimos o governo, encontramos água 
para cem mil habitantes e, deixamo-la 
para quatrocentos mil. Hoje, no interior 
de nosso Estado, para um total de seten
ta e quatro municípios, quarenta e dois 
já têm serviço de abastecimento de água, 
obra realizada em parte no meu gover
no e em cerca de trinta e seis municí
pios, no Governo do Engenheiro Paulo 
Barreto de Menezes. 

Agradeço, sensibilizado, os apartes que 
me foram dados. Infelizmente, o tempo 
de que disponho se esgota e não me é 
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possível responder detalhadamente, de 
modo especial, às crít!ca.s aqui formula
da.s. Não posso, porém, deixar de fazer 
alguma.s ráp!da.s observações. Inicial
mente, noto que as modificações anun
ciadas pelo ilustre Ministro do Interior 
no PLANASA - por mim aqui salienta
da.s e exaltadas - objetlvam correções 
que a experiência ora nos permite. E seu 
escopo é possibilitar que o PLANASA fa
voreça, até ao término do atual gover
no, cerca de três mil munlciplos. o pro
blema que tanto despertou a atenção de 
eminentes colega.s é de natureza muni
cipal e estadual. Evidentemente, por sua 
gravidade, termina por ser um problema 
nacional, como, aliás, se dá com quase to
dos os grandes problemas deste Imenso 
Pais. O que não pode ser negado, de fcr
ma alguma - e foi reconhecido e pro
clamado pelo nobre Lider da Oposição, 
Senador Itamar Franco -, é que os go
vernos revolucionários têm realizado gi
gantesco e continuado esforco no senti
do de solucionar questões coino a do sa
neamento básico. E, para isso, têm pro
piciado, através de órgãos diversos aju
da técnica e financeira aos muniêípios. 
E é o que o Ministro Rangel Reis infor
mou: deseja o atual governo ampliar 
através de mudanças no PLANASA que 
vi!}bilizem o atendimento de pelo menos 
tres mil dos quatro mil municípios bra
sileiros. Esta, indiscutivelmente uma 
meta ambiciosa e, uma vez alcànçada 
constituirá notável realização do atuai 
governo. 

Não podemos pretender que o governo 
federal resolva todos os problemas dos 
Estados e municípios, ainda mais que so
mos uma Federação. Indispensável o es
forço inicial do município, do Estado, 
para que o governo federal, através de 
ajudll;. técnic9:. e financeira, possib1lite a 
soluçao de tao grave questão, por de
mais complexa e onerosa. Estamos face 
a um problema que se agigantou atra
vés dos anos, por razões diversas que não 
exa,!lllnaremos aqui, até mesmo por liml
taçao de tempo. 

Mas, é preciso que reiteremos nossa 
confiança no governo do eminente Pre
sidente Ernesto Gelsel. E que afirme
mos nossa fé no que nos foi exposto e 
dito pelo ilustre Ministro Rangel Reis. 
Não vejo por que negar a Sua Excelên
cia, a priori, crédito. E, cientes da im
portância dos assuntos sobre os quais nos 
falou e Informou, na sua recente vinda 
a esta Casa, preferimos confiar na pala
vra do Ministro, no empenho do gover-

no de que é membro e que apoiamos com 
fé e entusiasmo! 

Sr. Presidente, no último dia 8, aqui 
esteve o Ministro Rangel Reis, para um 
longo e fecundo encontro com as ban
cadas da ARENA, ao qual compareci. A 
presença do Ministro do Interior reves
tiu-se de importância multo especial, 
pois além do debate em torno- de pro
blemas Importantes do Norte e Nordeste, 
S. Ex. a teve oportunidade de expor es
tudo~! já realizados pelo ~vemo, para 
adoçao de medida.s que terao amplo al
cance social e econômlco, sobretudo para 
aquela.s áreas. Informou sobre a criação 
de novas cidades na.s proximidades de 
Brasilia, em São Lu!Z e na Bahia, como 
parte de um conjunto de medidas que 
revelam a preocupação governamental 
com a fixação do homem na terra. Fa
lou sobre a divisão do Estado de Mato 
Grosso, ora em exame e também sobre 
cidades que irão ser 'beneficiadas pelo 
seu Ministério com obras que lá serão 
realizadas. 

ReveLou que na próxima reunião ex
traordinária da SUDENE será. discutida 
com os governadores da área a nova es
tratégia governamental para o Nordeste, 
co~ dest~que para as questões de edu
caçao, saude, saneamento e habitação. 

Respondendo às Indagações que lhe 
eram feitas. o Ministro deu explicações 
sobre o POLONORDESTE, focalizando, 
especialmente, providências governa
mentais no tocante à Irrigação e pro
blemas do Vale do São Francisco. Infor
mou que o PROTERRA sofrerá mudan
ça.s profundas, a fim de que esse decisi
vo programa alcance, de fato, os resul
tados_ del~ esperados e que, infelizmen
te, nao tem surgido, em decorrência de 
falhas diversas que agora serão corrigi
das, para Isso se aproveitando a expe
riência adquirida desde que foi institui
do, no governo passado. 

A SUDENE e seu fortalecimento cons
tituiu tema objeto de amplo esclareci
mento, mostrando o Ministro Rangel 
Reis as decisões já tomadas com a fi
nalidade de pôr fim ao processo de "es
vaziamento" a que estava submetido 
aquele órgão. Enfantlzou a significação 
da nova sistemática dos Incentivos fis
cais, anunciando a implantação de pro
jetas xp.ais audaciosos e importantes para 
a reglao nordestina. 

O fortalecimento do Banco do Nordes
te, para ele se canalizando novos recur
sos flno.nce!ros, foi Igualmente abordado, 
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acentuando o Ministro a disposição go
vernamental de transformar o Banco do 
Nordeste em instrumento decisivo para a 
execução do POLONORDESTE, f1min
ciando os projetas industriais e progra
mas de desenvolvimento social, enquan
to o Banco do Brasil dará maior ênfase 
ao c ré di to rural. 

Sr. Presidente, a presença do Ministro 
Rangel Reis nesta Casa acho que foi da 
maior relevância. Inúmeros foram os es
clarecimentos e as informações por ele 
prestados sobre questões Importantes 
para o País e, de modo especial, o Norte 
e Nordeste. 

Informações e esclarecimentos feitos 
pelo ilustre Ministro do Interior foram 
auspiciosos, na inequívoca demonstração 
da firme disposição do Governo Gelsel de 
intensificar ao máximo a ação governa
mental para solução de graves proble
mas nacionais e regionais, para o que se 
vem aproveitando os frutos da expe
riência alcançada pela SUDENE, Banco 
do Nordeste, PROTERRA e outros planos 
e órgãos do governo federal, criados pa
ra a solução de questões da maior graVI
dade, como são aquelas relacionadas com 
o Nordeste, o Norte e também com gran
des centros, as megalópolls como São 
Paulo e Rio. Evidente ficou o esforço 
permanente e sempre renovado dos go
vernos da Revolução para a solução de 
assuntos tão graves, na sua Inabalável 
disposição de tornar o Brasil, o mais 
breve possível, numa grande potência. 
Para nós do Nordeste, a presença do Mi
nistro Rangel Reis, nesta Casa, serviu 
também para reforçar ainda mais nossa 
confiança na ação do governo do emi
nente Presidente Ernesto Gelsel, confir
mação de que o povo nordestino nele po
de confiar e dele muito pode esperar! 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (WUson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Otair Becker, ora~or inscrito. 

O SR. OTAIR BECKER - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, o ilustre Professor 
Fernando Marcondes de Mattos, na par
te introdutória de seu livro Santa Ca
tarina, Nova Dimensão, assim se mani
festa: 

"Santa Catarina: 95 mil quilômetros 
quadrados. 

Temos a extensão de Portugal, Hun
gria, Austrla, Islândia, Irlanda e 
quase 3 vezes a da Bélgica, Dina-

marca, Sulça e Holanda, para ficar
mos apenas na Europa. 
Embora o território não seja um da
do decisivo no processo de desenvol
Vimento - ai está o Japão para de
monstrar isso - não se pode negar 
que é um dos fatores mais impor
tantes. 
Santa Catarina tem grandeza terri
torial para ser grande! 
Se considerarmos os quase 500 qui
lômetros de costa litorânea - costa 
rica para a pesca e para o turismo ... 
Se considerarmos as nossas reservas 
de carvão e madeira ... 
Se considerarmos a qualidade das 
nossas terras ... 
Se considerarmos o nosso posiciona
mento geogrático e o nosso clima ... " 

O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.11 

um aparte? 
O SR. OTAIR BECKER - Eu pediria, 

por gentileza, que aguardasse um Instan
te, para terminar a citação. 

O Sr. Paulo Guerra - Apenas para co
laborar com V. Ex.• Além das riquezas 
que V. Ex.ll acaba de mencionar, há os 
recursos humanos, com que a natureza 
dotou tão bem Santa Catarina. 

O SR. OTAIR BECKER - Depois, com 
muito prazer, eu concederei o aparte a 
V. Ex.11 

Continuo, Sr. Presidente: 
"Mais podemos nos convencer de que 
Santa Catarina tem grandeza para 
ser grande! 
Tínhamos SOO mil habitantes em 
1900; 1 milhão e melo em 1950; pou
co mais de 2 milhões em 1960 e qua
se 3 milhões em 1970. 
No fim do século seremos 6 milhões! 
Santa Catarina tem a mesma popu
lação de Israel, Jordânia, Llbano, 
Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Por
to Rico, Nova Zelândia e muitos ou
tros países . 
Mais expressiva em população e ter
ritório do que muitos países - co
mo vimos- Santa Catarina tem in
questionavelmente grandeza para ser 
grande! 
Santa Catarina dos anos 70 é um la
boratório de extraordinária miscige
nação, não remanescendo entre pés
soas mais do que fronteiras econômi
cas. Por outro lado, um feliz proces-

Jl 
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so migratório colocou à disposição do 
Estado um contingente empresarial 
que ilustra este Pais. Finalmente, o 
processo de ocupação das nossas ter
ras mantém a. população proporcio
nalmente distribuída. no espaço es
tadual. 

Santa Catarina. tem grandeza para 
ser grande! · 
A vida média do homem catarinen
se se situa entre os 3 primeiros Es
tados do Brasil,· o que é forte indicio 
da contextura e da qualidade da vi
da: de nossa. gente. 
o número de matriculas por 1. 000 
habitantes, no ensino primãrio, é o 
mais elevado do Brasil. 

Com mais de 4 leitos hospitalares por 
1. 000 habitantes, apenas 1 Estado 
se coloca à frente de Santa Catarina 
no· cuidado da vida. humana.. 
Com 10% de analfabetos adultos em 
relação à população global, contra 
30% no Brasil, .Santa Catarina de
mocratiza o conhecimento e multi
plica a. capacidade do esforço huma
no. 

Santa Catarina tem na terra e na 
gente grandeza. para ser grande! 
O clima de tranqüilidade e de favo
rãveis expectativas, criado pela Re
volução, tomou possível a Santa Ca
tarina mostrar sobejamente, a. par
tir de março de 64, que este Estado, 
consciente de sua responsab111dade 
perante o Brasil e a História, com
preendeu a. sua grandeza e aceitou o 
desafio de ser grande. 

A Revolução foi feita para construir. 
Veio para. dotar o País das estrutu
ras política, administrativa, jurídica, 
social e. econômica, capazes de cons
truir, no Brasil, a sociedade desen
volvida, democrãtica e soberana., as
segurando, assim, a sua viabilidade 
como grande potência. 
Ainda na. Introdução encontramos: 
os êxitos são notãveis, sim. Mas nem 
por Isso se haverã de esquecer o 
quanto existe a mais para ser rea.li

. zado, mesmo porque vivemos uma 
era de explosão de necessidades e an
seios. 
E essa colocação nos projeta no fu
turo, cujos caminhos deveremos 
conquistar com a força da inteligên
cia e do conhecimento, mais do que 

com a. experiência e o esforço puro 
que caracterizam o passado. 
A pesquisa, o estudo e a investigação. 
A transformação dos resultados dai 
decorrentes em tecnologia, novas 
oportunidades Industriais e agrícolas 
e novas técnicas administra tlvas. 
Essas, as etapas bâsicas da conquis
ta econômlca. 
Em todos os casos o presente deverã 
ser sempre contemporâneo do futu
ro. 
Os números são otlmistas. E a reali
dade também. 
Basta percorrer, como hã pouco per
corremos, o chão deste Estado, e en
trar em cantata, como hã pouco o 
fizemos, com a gente das cidades e 
dos campos, para concluir que esta
mos vivendo uma profunda transfor
mação, hã longo tempo desejada e 
agora conseguida. 
Percorremos o Estado e vimos mui
to. 
Vimos o turismo nas praias. 
Vimos o Sul arrancando para a in
dustrialização. 
Vimos o Vale liderando as exporta
ções brasileiras de têxteis. 
Vimos o Norte lincando mais chami
nés de fãbricas. 
Vimos o Planalto explodindo em fru
tas de clima temperado - pomares 
sem fim de nectarinas, uvas, amei
xas, pêssegos, maçã,s. 
Vimos o Oeste no ensino universi
tãrio, na técnica e no arrojo; 
Vimos o velho - incansãvel traba
lhador, nas mãos o esforço marcado, 
na face o tempo corrido, no peito um 
coração de amor. 
Vimos a mulher na. Integridade da 
famllia. 
Vimos o moço na preparação da na
cionalidade. 
VImos a criança ao respiro da ma
nhã, como serena brisa que no vale 
desliza seu mais temo e doce afã. 
Vimos o otimismo, a esperança. e a 
crença num grande destino." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se fui 
bastante longo na citação, peço descul
pas aos meus nobres Pares, mas achei 
oportuno e caracterizadora do assunto 
que me traz, hoje, a esta tribuna. 
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Quero, pois, fazendo minhas estas pa
lavras, pedir permissão para entrar no 
mérito do discurso, acrescentando ser 
Santa Catarina, pela sua divisão admi
nistrativa, um arquipélago constituído de 
197 municípios, com suas cidades, sedes 
e, mais, distritos, vilas e localidades. 

Dois terços do território situando-se a 
partir dos degraus das Serras do Mar e 
Geral, indo até a fronteira com a Argen
tina, conhecido como Planalto: 1/3 par
tindo do pé das serras já anunciadas até 
o encontro com o Oceano Atlântico, co
nhecido como Litoral; existência de ou
tras serras menores e relevos considerá
veis, dividindo o Estado em três áreas 
distintas quanto à altitude, devendo por 
isto 25% da área situar-se abaixo de 
400 m; 60% entre 400 e 1.000 m e 15% 
acima de 1.000 m; abrangido por um sis
tema hidrográfico tríplice, fazendo-o 
cortado por numerosos e volumosos cur
sos de água das bacias atlânticas, do rio 
Paraná e do Rio Uruguai; solo de con
dições bastante desvaforávels à conser
vação de rodovias, agravadas pelo nosso 
regime pluviométrico. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, dentro 
desse panorama, é Imperioso um trata
mento prioritário, para o setor de trans
portes, não obstante o alto custo para 
a implantação, retiflcação e pavimenta
~ão de estradas. 

Daí resulta a necessidade de um esfor
ço extraordinário da parte do governo do 
Estado, para efetuar· a total Integração 
catarlnense, que somente será possível 
se transformado em realidade o slogan 
cl<l eminente Governador Antônio Car
los Konder Reis: "governar é encurtar 
cllstânclas". 

Para os catarlnenses que visam tnte
g-r!l.r seu território, cabe ao governo a ur
g-ente tarefa de construção e pavimenta
ção ele estradas e mais estradas. 

Para atender a esse justo anseio dos 
coestaduanos, no que toca às rodovias 
que Interligam suas regiões, em que pe
sem as medidas de economia postas em 
pràtlca para as atlvidades- melo ainda 
assim nossos recursos são parcos para a 
tndlspensável concretização destes obje
tlvos. 

Neste contexto, Srs. Presidente, torna
se Imprescindível o aval que o governo do 
llstado está a solicitar aos Ex.mos Srs. 
:Ministros da Fazenda e do Planejamento, 
<Jbjetlvando a consecução de um finan
ciamento externo no valor de US$ 200 
lllilhões. 

Cabe aqui repetir: Santa Catarina 
tem, na terra e na gente, grandeza para 
ser grande. 

Portanto, é chegado o momento de 
proporcionar aos catarlnenses a arranca
da decisiva para o seu grande destino. 

Era o que tinha para dizer, Sr. Presi
dente. (Muito bem! PaJmac~.) 

Comparecem mais os Srs. Senado
res: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -
José Guiomard - Evandro Carreira 
- José Esteves - Agenor Maria -
Jessé Freire - Domicio Gondim -
Ruy Carneiro - Wilson Campos -
Arnon de Mello- Heitor Dias- Luiz 
Viana - Eurico Rezende - Amaral 
Peixoto - Vasconcelos Torres -
Benjamim Farah- Nelson Carneiro 
-Magalhães Pinto- Benedito Fer
reira - Osires Teixeira - Accioly 
Filho- Leite Chaves- Paulo Bros
sard. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Está term.l!nado o período desti
nado oo E:x;ped!en.te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 43, de 1975, do Senhor 
Senador Nelson Oa;melro, solicitando 
o ·desarquivam:ento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 26, de 1973, de sua 
autoria, que destina à FUndação Na
cional do Bem-Estrur do· Menor a 
pal'!te recebida pelo Depavtamento de 
tmposto de Rend.a na arrecadia.ção 
da Loteria Espo11tiva Federal, e dá. 
•outras prov1dências. 

Em vQ/tação o requerlmemo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei·· 

ram. permanecer s~mtados. 
Aprovado. 
A matéria co~ntinullll'á sua tramitação 

normal. 
Item 2 

Votação, em turno único·, do Re
querlmen.to n. 0 44, de 1975, do Senhor 
Senador Nelson Oa.mei'ro, soUcitan.do 
o ·desarqulvamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 46, de 1973, de sua 
autoria, que reduz o prazo· prescrt
ciona.l do direito de receber ou cobrar 

I 
I· 

tj 

I 
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as imlpontâncias devidas a.o INPS de 
llrlal!ta para cineo a.nos, alterando o 
art. 144 da Lei .n.0 3.807, d:e 26 de 
agosto de 1960. 

Em vatação o reqru.erimenlto. 
Os Srs. Senado11es que o ~~Jprovam quei

r!liill pennaneoor sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria continuará a sua tramttação 

normal. 
Item 3 

Votação, em turno únl.co, do Re
querimento n.0 45, de 1975, do Senhor 
Senador Nelson Carneiro, solilcita.ndo 
o desarquivamento do :Eirojeto ·de Lei 
do Senado n..0 6, de 1973, de sua !W.W
ria, qUJe altera dispositivos da Lei n.o 
4.069, de 11 de jllillho de 1962, e dá 
outras providências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

r!liill penna.necer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A mrutéria conltln uará a sua trllllllttação 

normal. 
Item 4 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.O 129, de 1975, de a'lllto
ria do Senhor Senador LoW'iva.l Ba.p
·tista, sollclta.ndo a trlll!lSCl'ição, nos 
Anais do Senado, da Mensagem do 
Mllllistro ArmiiiiiJdo Falcão, dirigida à 
Nação por motivo do 11.0 aniversário 
da Revolução de 31 de Ma.rço de 1964. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senado:res que o aprovam quei

ram pemna.necer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a ·transcrição ooliciltada. 

Mensagem do Ministro Armando Falcão, 
dirigida à Nação por motivo do 11.0 
aniversário da Revolução de 31 de 
Março de 1964, que se publica nos ter
mos do Requerimento n.0 129/75, de 
autoria do Sr. Senador Lourival Baptista. 

MENSAGEM DO MINISTRO 
DA JUSTIÇA 

"O cl1a 31 de Março de 1964 1nco[1p(l:ra
se à História do Brasil como uma data 
de salvação nacional. 

Para que os mais velhos não esqueçam 
e os novos •sej am .ailertados, é sellliPre 
opol'tuno :recol'dar que, pa.rallsa.ciJa ;pela 
incompetência e sacudida pela desandem, 
a Nação mergulhara na perplexidade, na 
confusão e na angústia. 

Estaa1cara o progresso, com a economia 
estagnada; a iniqru.ietação social e a agi
tação .politica, maquiavelicamente mwi
puladas de cima para baixo, tornavam a 
vida do Pais insru.po~tável; a disciplina 
e a hierarquia miUtares sofriam graves 
abalos, pondo em •risco a própria estru
tul.1a das Foll'ças Amadas. 

O destino da Nação oscilava entre o 
caos ·e o comunismo. 

G1.1aças a Deus, eDJtreta.nto, o povo e as 
Forças Armadas viram o :perigo a .tempo, 
Uillil1am-se e ·selaram a soa.1te da subver
são, qwe não mais .pode voltar, de forma 
alguma, sej-am diretas ou indiretas as 
ten1tativas Ultilizadas. 

A cllllllinhada da Revolução tem sido 
áspera e difídl. Mas os resultados oom
!Pe!l.Sam todos os sacrifícios. Quem pode 
compllirar o Brasil de 1964 com o Brasil 
de 1975? Além diso, não se deixe de aten
tar no quadro continental e mundial: 
·em meio à inseguxança e ao terror, somos 
uma eXiceção de paz e estabilldade. 

Os Presidealltes da Revolução se suce
deram, democmt.l:camente, sem afetar a. 
lialha de continuidade essencial à preser
vação do processo revolucioruirio. 

Ontem, foram Cas1iello Branco, Costa 
e Silva e Médici. Hoje, o Presidente 
Ernesto Geisel conduz o Brasil sem des
vios nem vacllações, mantendo com fir
meza a rota cemta. 

Ao completar o seu décimo primeil'O 
aniversário, a Revolução. é a. imagem do 
Brasil redimido." 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Ainda há o11adores lnscritos. 
Concedo a. palav·ra ao nobre Sr. Se

nador Mil!ton Cabral. 
O SR. MILTON CABRAL - (Sem re

visão do orador.) Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, antes de COIIIIPletar um mês 
de posse no governo do Estado. da Parai
ba, o Sr. Ivan BlchM'a Jn:auguro.u, certa
mente, um novo •estilo de governo. Ele 
soube recrutar competentes auxiliares 
para ajudá-lo na organização do seu go-



vemo. Mas, o que marca este novo estilo 
de woverno são, ce11taànente, aquelas qua~ 
lld:ades in:trinsecas que fazem parle da 
persotilalldade do· oosso governador, so~ 
bretudo ·a. sua .serenidade, a maneira 
t11a.nqülla como ·ele vem cuidando dos 
probl~as do Estado, transmitindo uma 
seguran~a que !mpreg:nw a todos· os seus 
BJUxiliare.s e a todos nós que com ele con~ 
Vivemos. A Paraiba entra, assiiiil, numa 
fase ·11eaJme!llte [produtiva. 

O nosso go·vema.dor está seguindo um 
trabalho pla.nejado. E já pretende enviar 
à Assembléia do Esta.do o projeto de eria~ 
ção da Secretaria de Indústria e Comércio, 
exrutamente uma das la.cunas que havia 
na nossas estrutura estadual. E justifica~ 
se mmto bem essa itn!ciativa do Sr. go~ 
V'emador, porque uma das riquezas que 
podemos explorar com bons resultados 
é 'exa~tamente o setor da. minel'ação, setor 
a ser atendido .pela referida Secretaria.. A 
Paraiba dispõe em torn.o de 19 minérios, 
todos eles •em condições de produção eco
lll.ômic,a. E parece incrivel que até oota. 
a1tura da nossa vida não houvesse em 
nosso Estado uma única. organização que 
olhBJSse para esse detalhe. E isso é tão 
il!nportanrte, Sr. ~esidente, Srs. Senado
res, que, na Paraíba, um Estado com a 
popwação de apenas dois milhões e melo 
de hablta~ntes, a exploração dessa riqueza. 
mineral, ·ce11tamente por aJVallações já 
felitas, ,poderá oferecer trab'alho a. mais 
de duzentas mil famílias. E, se esse 
assooto for bem orlenta.do, essas famí
lias, <COm ~ a segurança, poderão obter 
wna renda. muNJO a.clma. da renda mlse
ráVIel que hoje a:uferem, po1rque depen
dem exclusivamell!te de uma. incipiente 
a.gricultura. de sobrevivência.. 

Outro setor que o govemador do Estado 
também já equacionou é o setor rela
cicmado ao turismo, com a. criação de 
uana empresa de prestação de ser:viços 
nessa área. Temos também absoluta. con
fiança de que esse !.tem trMá l'le.suLta.dbs 
m.uitto bons, não só para a ecooonúa elo 
Estado mas, sobretudo, pa.ra propo·rcio
n.ar aos brasileiros melhor conhecer o 
E3tadio da Paraiba. 

O gov·emador acaba de dar prossegui
'l!l;eil/to às obras ·de pavimentação do 
1:h:amado "Anel do B11ejo". Esta obra foi 
iniciada há oito anos e mão fol coocluída 
li: que mão houvera. aqueie empenho da 
<lOIIItln:uidade afunlni&tra:tlva. o Gover
ll!lldor Ivam Btchara., agora., ~retomBJndo a 
ol>ra interrompida, autm-lzou o contraJto 
d.e ,pavimentação dessa estrad·a, de novo 

trecho P!rpirituba-Bana.netras o· Alllel 
do Brejo. o que nós chamamos, na. Pa
raíba, de Brejo, é exatamente o altlpla.no 
verde, úmido sempre, que constitui, pro
vavelmente, uma das Ílire>a.s mw impor~ 
tan~tes palra a prodiução da fruticultura 
de toda a l"egião IlliOl'destLn:a: - essa re
gião durmte muitos anos permwneceu 
praticamente l.sola.da.. Era como um "pa
raiso pe11dido" ma economia do nosso 
Esta.do. 

O Sr. Paulo Guerra - Pemüte V. Ex.• 
um a.pwrte? 

O SR. MILTON CABRAL- Com muito 
prazer, eminente Sena.dor. 

O Sr. Paulo Guerra - :S: uma imJterca
lação, pm"que, ln1cia.lmente, V. Ex.• sabe 
que pernaanbucanos .e paraiblllnos são tão 
lnte~a.dos, no .pl.'esente e no pas'sado, 
que creio não fará mail um pemambuca
no apa.ntear V. Ex.•, para exaltar tam
bém a a!Clministnação do a.tual Gover
na.do·r IV'aut Bichara.. Agora, teremos. de 
f~~~Zer um ato de justiça.. Quem dem.al'l'Ou 
o bl'abalho de pavimentação do "Anel do 
Bl1ejo" fol q ·emtnente ex-Governador 
João Agriplno, cujo nome V. Ex. a, por ser 
seu amigo, naturalmente não quis citar. 

O SR. MILTON CABRAL - Queria 
dizer, ·em l1elij)Osta a.o meu nobre Senador, 
l1!lPresen:tante do Estado de Pemambuco, 
que eu estava. caminhando ;para chegar 
lá. Essa Tegião, conhecida na Paraiba 
como Região do Brejo, vivia praticamen
te lsola.da da !ll.OSsa economia. E graçBJS a 
essa. obra. ~realizada, d'll pavimentação 
desse anel de estr·adas, que fazem o con
ta.to dil'eto com os grandes centros urba
nos é que está sendo passivei a demarra
gem da economia dessa. zona. E isto fol, 
e11etiva.mente, como muito bem lembrou 
o Senador Paulo Guerra, uma ob11a do 
Go~e.rnador Joã.o Agriplino, Mas essa não 
foi a únic·a obra de estradas de rodagem 
do Gover:na.dor João Ag'ripino. Outro 
g:ra.nde empreendimento foi, e:x:a.tamente, 
aque·le em que ·e1e se associou ao governo 
tederal na construção da grande cerutra.l 
do Estado da Pa.raiba., de Campina Gran
de 'aité .a diviBa do Ceará, termina.ndo no 
Mtmiciplo de Caja.zeiras, onde nasceu a. 
figura. excepcional do Senador Wilson 
Gonçalves, que nesta hcwa pl'le&de esta 
Sessão ·e que ·repr.ese!llta. o Esta1io do 
Ceaxá, aqui nesta Casa. l!: um UU&We 
par.adba111o. . 

O Sr. Paulo Guerra - Vejo que o meu 
a;pa.nte tev:e, pelo menos, esta va.nta.gem. 
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O SR. MILTON CABRAL - Fico muito 
gra.tD :pela lllltervenção de V. Ex.a 

Sr. Pres~dente, Srs. Senadores, outra 
preocua>ação do novo gO\'erno do Estado 
recai sobre a cul:1lwra. do algodão. Está o 
govem.o empenhado no lançamento de 
um prog1.1aana de pesquisa. A deterloração 
da eultur:a algodoe!.ra na Paraiba I!ICOll
teceu ine~llcavel.menlte; perdemos posi
çoo come:roLal porque não consegu111llos 
melhorar a qualidade d'a fibra. Ao mesmo 
tempo, com a queda da produtividade, a 
economia do Estado foi prejudicada.. 

O Sr. Paulo Guerra.- PermLte V. Ex.8 

um aparte? 
O SR. MILTON CABRAL - O novo 

governo do Estado está aJtento . a esta 
necessldiade de lu.ta.r por ruma. melhor 
produtividade desta cultura., de dar um 
passo fundamental, que é ex~~Jtamente 
pa11t1r da pesquisa de sementes, das 
culitur:as, dos métodos, enfim, criar uma 
nova s!Stemá,tlJca que possibilite efetiva
mente l.ncrementar a produção dessa 
fibra, que é da maior impo.rtâlwia no 
processo do desenvolvimen>tD do nosso 
Estado. 

Concedo a. pa.lavra, mais uma vez, ao 
nobr:e Senador Paulo GueNa. 

O Sr. Paulo Guerra. - O problema 
do algodão a que V. Ex.8 se refere -
principalmente do algodão arbóreo, culti
va.do em toda a regiãJO lÍirida do Noroes·te 
- não é somenrtle da Paraíba; é de Per
nambuco, do Ceará e do RLo Grande do 
Norte. Lamentavelmente, o Ministério da 
Agr.lctiltura não mall!tém, em nossa re
gião, uma estação Pat'!IJ seleção, par:a. pes
quisa, para melhoria desse tipo de •algo
dão que há quase um séc\Üo vem f.un
daanellltanc!Jo a economia regional que, no 
Noroeste, é a mais soc~aliza:da daiS cultu
ras, porque, como já diss;e nesta Casa, 
dois milhões de brasilel.ros nordestinos 
cultivam, de m:a.ne!Jra. empí.rica, esse tipo 
de a.lgodão que tanto tem contribuído 
pa.ra o fovtalecimenw ·da economia do 
Brasil, através da e:x;portação. 

O SR. MILTON CABRAL - Agradeço 
o •a.pazte de V. Ex.8 que vem, exllltamen
te, wuxiliar a or:dem de vaciociri.io que 
venho tentmdo desenvolver, apenas 
p!lll'a mostrar o novo ·estilo de governo 
que foi maugura.do em lllOSSO ESitado, e 
que ·tem me11eckio, da :parte de todos os 
para.ibrunos, ·total apoio politicamente, 
como uma das grandes ex:pressões do 
nosso par:tldo, não de hoje, mas de longa 
data, pois o Gov.er:nadOr Ivarn BJ.chara foi 

Deput!IJdo Esta.dual, Presidente da 
Assembléia da P~aíba, foi Deputado Fe
deral, e sempre presente na vida politica 
do noss;o Pais. 

Graças àquellliS qualidades intrinsecas 
de sua persona.lklacl!e, o nosso governador 
está conta.núnmdo Wdas as facções, os 
gl'IUpDS que compõem 'a Aliança Renova
dora Nacional em nosso ESita.do; e graças 
a.o seu exemplo, estamos convencidos de 
que a. ARENA está se unindo .pelas bases. 
Irmanados nos mesmos .propósitos do 
programa partidá:oo, em apoio a.o f!Jrme 
em,penho de desenvolvimento lançado 
pelo gov.emo fedevaJ. enfim, estamos to
dos con~encic!Jos de que ·a Paraiba está 
ingressando numa nova etapa de prospe
ridade econôml.ca, de paz social e de paz 
'POlitica. 

Mu1to obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavr:a ·ao nobre Se
nador Luiz Cavalcacnte. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Pre
sidelllte, Srs. Senadores: a tnstLtucionali
zação da ehaana.da "fidelidade pal"tidá
na", a.través da Lei 111.0 5. 682, de 21 de 
jul:ho de 1971, tomou-se um faroo, sob 
cuja força legal vivemos todos quantos 
desempenhamos mandatos legislativos ou 
exe11citamos a vida partLdána. 

A milnha opinião, a ·minha d.esvaliosa 
opinião, ·entr:etarnto, é a de que o fato 
oonsumado não implica em que sobre o 
mesmo se faça perpétuo silêncio, mor
mente· quando, em s~ tr111bando de legis
lação, l)Ossa suxglr do debate o a.pr1mo
ramen1lo do que se elaborou com falhas 
e 1ncorreções, às V'ezes provocadas por 
pr:ecipitações, outras por deterl!ninadas 
conjUilituras sazonais. 

A Lei Orgânica dos Par:tidos Politieos 
foi ·a.lterada, por mensagem do Executivo, 
dias após ter sido sanciona.da, pela Lei 
n.o 5.697, de 27 de agosto de 1971, que 
deu nova redação a d.lrspositivos da ante
rior. 

Com a Lei Orgânica já sancionada, 
verificaram-se omissões que, parece, de
veriam ser imediatamente supridas. 
.A:ssim sendo, o próprio Poder E:x~ecutivo 
resolve uaprimorar, a seu critério, o que 
lhe pa1.1eda imperfeito. 

Isto é a dinâimlca leglsla.tiva. 
No uneu entendimento·, o problema da 

fLdeUda.de partidária, regulamentada no 
Capitulo II, Título VI da Lei Orgânica 
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dOs P!li~tidos Politicos, ainda não está 
co111venien.temente ·solucionado . . .AIJ con
trário, supanho que velo ·a agravaa--se, 
dada a agressividade com que Investe 
COillltra o nosso mrundato, contra o man
cta.to pa.rlamentar. 

Se me inspira a convicção de que está 
em vigência uma lei imperfeita, cabe-me, 
como mandatário do povo, a Indeclinável 
l'es)xmsabllida.de de perslstl·r na luta até 
a conquista da correçã.o desejada. 

Assim acontece com a chamada "fide
lidade partidária". Tornou-se lei na ple
nitude da sua força imperativa, mas que 
pode ser alterada a qualquer momento, 
desde que assim o decida este nosso bem 
amado Congresso. 

Quando se fala em "fidelidade partidá
ria", não raro se argumenta que se trata 
de fenômeno Irrelevante, secundário, em 
virtude da ausência de conseqüências. 
Em outras palavras, nenhum Senador, 
Deputado ou Vereador, perdeu o seu 
mandato, desde o inicio da vigência da 
lei, por se ter enquadrado nas disposi
ções que definem a infidelidade partidá
ria. 

Tal constatação estatistlca, no entanto, 
não convence de que não mais se devem 
reabrir os debates em torno do assunto. 
Ao contrário, deve até estimular e preci
pitar discussões, estudos e conclusões, 
antes que se façam executar os efeitos 
de uma lei notoriamente discriminatória 
e, conseqüentemente, Injusta e atentató
ria às tradições da cultura politica bra
sileira. 

Todo o Pais conhece a história da cha
mada "lnfldelldade partidária", para a 
punição espec!nca de detentores de man
datos legislativos, suas origens, a estra
tégia da sua instltuclonallzação como 
preceito constitucional e os motivos po
liticas da sua rápida regulamentação le
gal, prioritariamente sobre tantos outros 
dispositivos constitucionais que deviam e 
ainda não foram regulamentados. 

Também sabemos que tal inovação, 
entre outras que procuraram reduzir a 
força do mandato parlamentar, é inédita 
na história politica das nações, perten
cendo-nos, lamentavelmente, o pioneiris
mo dessa criação intelectual que não pri
ma pelos indícios de que se procurou o 
eventual aprimoramento das nossas ins
tituições partidárias. 

A época dos debates, divulgou o jorna
lista Carlos Castelo Branco, na sua co
nhecida coluna no Jornal do Brasil, a 30 

de abril de 1971, que o Professor Manuel 
Ferreira Filho, como Secretário-Geral do 
Ministério da Justiça, então ocupado pelo 
Professor Alfredo Buzald, fora Incumbi
do de estudar a elaboração de um pro
jeto de lei para a regulamentação do dis
positivo constitucional da tldelldade par
tidária. Escreveu então o referido jorna
lista: 

". . . o antigo assessor do Professor 
Buzaid não encontrou precedentes 
na legislação moderna nem vislum
brou eficiência ou utilidade na ado
ção de principio a que não corres
pondem realldades jurídicas ou po
liticas." 

O citado Professor Manuel Ferreira Fi
lho, como é do conhecimento geral, é 
hoje o Vice-Govemador do Estado de 
São Paulo, um homem, pois, que con
tinua a merecer a mais irrestrita confi
ança do Governo da Revolução. 

Li de certa feita, em prestigioso órgão 
da nossa imprensa, a opinião óbvia de 
que a fidelidade à representação é eXi
gência ética superior a qualquer fideli
dade partidária. Achei simplesmente la
pidar esse conceito. A criação da tlgura 
da perda do mandato por Infidelidade 
partidária, nos termos em que ficou co
locada, foi à época um ato esdrúxulo, pelo 
que representou de inopinado, discrimi
natório e até mesmo constitucionalmen
te contraditório. E não deixou de con
tinuar esdrúxulo, e persistirá esdrúxulo 
até que seja corrigida a falha provocada 
pelo modo pressuroso com que se pro
curou e conseguiu aprofundar, ainda 
mais, as limitações impostas a nós par
lamentares. 

Foram muitos os esforços, mas reduzi
dos os resultados, com que se tentou 
amenizar, na feitura da Lei Orgânica dos 
Partidos Pollticos, a agressividade da 
preceituação constitucional sobre fldell
dade partidária. Provavelmente se fez 
à época o que à época se podia fazer, mas 
a despeito das sugestões e advertências 
que ficaram registradas na história do 
Congresso Nacional, vãs foram essas ten
tativas. 

Começo por citar a participação do 
Senador José Lindoso nos debates que 
antecederam à Lei Orgânica dos Parti
dos Politicos, quando Sua Excelência 
propôs emenda com soluções viáveis para 
a amenização dos rigores preestabeleci
dos contra os mandatários legislativos. 
Se tivessem sido ouvidas suas pondera-
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ções - fortalecidas, aliás, de muito, pela 
sua condição de vice-lider do governo 
nesta Casa -, pertenceria às COnvenções 
N!acionais, como órgãos supremos dos 
partidos politicos, a privatividade para 
o estabelecimento das diretrizes partidá
rias, contra as quais então não se pode
ria opor qualquer dos seus tlliados. Exi
gia-se a. reunião conjunta. do órgão com
petente com a bancada para as questões 
fechadas, ao mesmo tempo em que se 
permitia a abstenção sob justificação. 

Na justificativa da sua emenda, disse 
o Senador José Llndoso, em trechos da 
sua brilhante argumentação: 

"O projeto se preocupou em regula
mentar a parte disciplinar da ativi
dade politica e, como a. Constituição 
conferiu ênfase à posição do parla
mentar no contexto, o exame menos 
aprofundado do mesmo leva a con
siderá-lo como um instrumento que 
dispensa ao parlamentar tratamen

. to, de certo modo, agressivo, quando, 
na verdade ele ficou jung!do ao tex
to constitucional, de modo muito es
treito. 

O prefeito ou o governador que muda 
de partido, na. sua. qua.lldade de filia
do, está sujeito a. penas disciplina
res, mas não a de perda do mandato, 
porque assim não determinou a Lei 
Maior. Isto terá conseqüências de or
dem mora~ mas nenhuma no campo 
prático das coisas, o que acentua o 
sabor amargo daquele preceito tido 
como discriminatório para a. classe 
politica". 

"!!: preciso conhecer a vida parla
mentar para dela se fazer imagem 
verdadeira, que será nobre e digni
ficante pelo que nos aponta a His
tória. O parlamentar anima o seu 
trabalho de um propósito de servir 
a Nação e ao seu partido. A exceção 
se encontra nos que fogem a essa 
conduta, mercê de Deus, bem pou-
cos. ' 

No desdobramento desse trabalho, 
depara-se ele com problemas de 
consciência, de ética, que, às vezes, 
não se cosem com o interesse politi
co do próprio partido, e que os pode 
levar, excepcionalmente, é verdade, 
a divergir do seu grêmio, ou a 
abster-se de participar de votação de 
determinada matéria, sem que tenha 
tal atitude maiores repercussões. 

A Constituição, Capitulo n - Dos 
Direitos Politicas - art. 149 - reco
nhece, no exemplo, o direito de re
cusa, baseada em convicção religio
sa, filosófica ou politica., de prestação 
do serviço mllltar. o direito de li
berdade de consciência. está assegu
rado no art. 153 - Dos direitos e 
Garantias Individuais. Então, deve 
ser reconhecido esse direi to numa lei 
dessa natureza, para que se não co
meta violência desnecessária, e se
guramente, não desejada, e não eri
ja em ditadura partidária a busca 
louvável e legitima da organização 
e disciplina." 

Por sua vez, o então Deputado Amaral 
de Souza, hoje vlce-govemador do Esta
do do Rio Grande do Sul, ta!llbém ten
tou estender aos politicos do Executivo 
a preceituação imposta aos legisladores, 
assim justificando a sua emenda: 

"Sendo a fidelidade partidária um 
principio politico e ético, entende
mos que se deve estendê-la, por uma 
questão de coerência, aos titulares de 
mandato eletivo, com funções exe
cutivas. Não há por que distinguir a 
figura da indisciplina partidária co
metida pelo homem público, seja do 
Executivo, seja do Legislativo." 

Dezenas de parlamentares, entre Se
nadores e Deputados, envidaram seus 
melhores esforços na busca de soluções 
legais para o equivoco constitucionaL 

O então Deputaiio Edilson Távora 
apresentou emendas que surpreende 
não terem sido aceitas, como aquela que, 
abOrdando a gravidade da perda de 
mandato, exigia que o pronunciamento 
final pertencesse aos votos de maioria 
abSOluta da Convenção Nacional, após 
estudo prévio da comissão parlamentar 
partidária, igualmente constltuida por 
maioria absoluta dos votos da bancada. 

Eis alguns trechos das justificações do 
referido parlamentar: 

"O debate parlamentar esclarece, 
denuncia, recolhe subsídios para a 
elaboração legislativa. Tanto mais 
franco o debate, melhor será a lei. 
O Poder Legislativo encontra-se 
atualmente com dificuldades de 
cumprir com as suas atribuições na 
fiscalização da aplicação das ver
bas da. União, na fiscalização da 
ação do Executivo. A disciplina par
tidária, colocada nos termos deste 
projeto, põe a última pá de cal nes-
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ta ação fiscalizadora do Poder Le
gislativo, o qual passará, através de 
um rosário de· itens, a ser fiscalizado 
e advertido para as punições que po
derá receber, caso não obedeça às 
determinações transmitidas pelos 
Diretórios." 

"0 projeto não faz exigências no que 
se refere à indicação dos membros da 
Comissão Executiva. Tanto pode ser 
membro da Executiva um bom politi
co, com nível de instrução superior, 
como um politico de menores quali
dades. O projeto também não en
controu remédio para diminuir as 
disputas dentro dos partidos, nem 
oferece fórmula para o aprimora
mento do processo de seleção para 
efeito de preenchimento dos carg.os 
dos partidos. Assim as Comissões de 
11 (onze) membros que . serão in
cumblda·s de ajuizar 10 comporta
mento do Poder Legislativo Federal 
e propor punições, certamente não 
estarão preparadas para tão difícil 
e delicada tarefa." 

O !lustre e proficiente Deputado Muri
lo Badaró - e note-se que, até agora, só 
citei as sugestões dos nossos companhei
ros da ARENA - propôs emenda para 
definir como legitimas somente as dlre
trizes decididas pelas Convenções ou D!
retórlos Nacionais, Regionais ou Munici
pais, "convocadas na forma dos estatu
tos e mediante deliberações com obser
vância do quorum de dois terços". 

Os Anais do Congresso Nacional, em 
suma, registram a abundância e a reite
ração das ponderações que se fizeram a 
tempo para suavisar o impulso puniti
vo inscrito na Constituição. Os Senado
res Oslres Teixeira, Ruy Santos, Ale
xandre Costa, Carvalho· Pinto, :Oanlel 
Krleger, Mattos Leão, Augusto Franco, 
José Sarney, Heitor Dias, João Calmon, 
Clodomlr M!let, Amaral Peixoto - além 
do Senador Tarso Dutra, que foi o Rela
tor da matéria na Comissão Mista -
deixaram, através de emendas, Inúmeras 
soluções inteligentes, do melhor interes
se públ!co, que não sei até agora por que 
não teriam sido prontamente aceitas. 

O Senador Heitor Dias, por exemplo, 
desejava tão-somente que a abstenção 
ao voto, ao Invés de por si mesma lmpl!
car na perda de um mandato popular, 
fosse necessariamente declarada para 
gerar tão grave punição. Nem isso se 
aceitou. 

Então, eminentes colegas, para eviden
ciar a lnlqüidade desse preceito, se um 
dia em que eu, por exemplo, não estives
se na boa paz com a minha bronquite de 
estimação, e aqui não pudesse vir para 
votar uma "questão fechada", então per
deria o meu mandato embora a minha 
condição física não me permitisse deixar 
o leito. 

o Senador Daniel Krieger, por emen
da não aprovada, Igualmente acolhia a 
abstenção, como fonte geradora de puni
ção, desde que não houvesse "justa cau
sa". Sobre as criticas ao programa ou às 
diretrlzes partidárias, confinadas por lei 
às "reuniões reservadas" do partido, as
sim se expressou o bravo colega - ani
versariante de ontem - na sua Emenda 
n.0 517: 

"Cabe considerar que um partido faz 
suas reuniões públicas e seria. inad
missível não permitir que, nessas 
reuniões, os membros do partido pu
dessem criticar o programa e as di
retrizes partidárias. 
O programa. e os rumos de um par
tido são traçados, justamente, em 
reuniões onde as opiniões, favoráveis 
e contrárias aos diversos pontos 
doutrinários, são expostos e debati
dos livremente. 
Fortalecer o partido não é querer a 
ditadura do partido, coisa inaceitá
vel nos paises democráticos." 

O Senador Carvalho Pinto também se 
Insurgiu contra dispositivo draconiano, 
lembrando à época, num trecho da jus
tificativa da emenda: 

"A escusa de consciência por moti
vo de ordem moral é uma lnlnterro
gável prerrogativa. da dignidade hu
mana. A própria Constituição asse
gura a "escusa de consciência", nos 
termos do § 6.0 do art. 153, no Capi
tulo dos Direitos e Garantias Indi
viduais. Observa-se que, na hipóte
se, se admite apenas a abstenção, 
sem qualquer ato contrário à. orien
tação partidária. Por outro lado, a 
faculdade à declaração de voto cons
titui uma conseqüência e correspon
de à necessidade de expressa justifi
cação do exerciclo do direito excep
cional. A expressão "respel tadas as 
demais prescrições desta lei" vlsa a 
impedir a crítica pública ao partido, 
vedado pelo parágrafo seguinte, li
mitando a declaração de voto à sim
ples j ustlflcação pessoal. A alteração 
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do Inciso n visa a preservar a liber
dade de critica Indispensável à pró
pria orientação partidária, pois não 
se pode conceber que, nas conven
ções ou reuniões partidárias públi
cas destinadas ao exame da matéria, 
ocorram restrições à liberdade de 
pensamento." 

Bem dlSse o Senador Carvalho Pinto 
que "as questões de consciência são lnin
terrogá.veis prerrogativas da dignidade 
humana". 

O exemplo mais eloqüente parece-me 
este: 

Admitamos que um dos nossos parti
dos- ARENA ou MDB - fechasse ques
tão agora - nesta oportunidade da dis
cussão do divórcio - não contra, mas a 
favor do divórcio, e vamos admitir que 
um de nós fosse padre da Igreja Católi
ca. Então o padre - Deputado ou Sena
dor - seria obrigado a votar a favor e 
nem sequer poderia faltar à votação no 
Senado ou na Câmara, faltando assim ao 
dever de obediência à sua igreja. 

O Sr. Paulo Brossard - V. Ex.a está 
dando um exemplo irrespondivel. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Multo 
grato a V. Ex.a pelo seu aparte, emoldu
rado por sua qualidade de emérito pro
fessor, mas dlminuido, devo confessar, 
pelos fortes laços da nossa pessoal ami
zade. 

O Sr. Paulo Brossard- Permite V. Ex. a 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
V. Ex.a está tratando de um assunto da 
maior seriedade e Importância e de ma
neira mais distinta e mais elevada. 
Realmente está tocando num ponto de 
singular Importância no ordenamento 
jurídico do Pais, o qual parece que cui
dou de ameaquinhar a atlvlda.de parla
mentar, reduzindo o parlamentar a uma 
expressão puramente numérica, sem in
teligência, sem convicção, sem vontade 
e sem responsab1lldade. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Multo 
grato, meu valoroso e querido adversário 
e ex-correligionário do saudoso PL. 

Presente aos debates esteve também o 
saudoso Senador Milton Campos, cuja 
memória jamais deixaremos de reveren
ciar, deixando um arrazoado à sua 
Emenda n.o 527, cujo trecho seguinte me 
permito transcrever: 

"A emenda Introduz ressalvas neces
sárias para se evitarem eventuais ln-

justiças na aplicação da pena gravís
sima de perda de mandato. 

Muitas vezes, uma deliberação parti
dária contraria Interesse, reivindica
ções e clamores do Estado ou da re
gião a que o representante está 1!
gado mais dlretamente. Por que cas
tigar com a penalidade máxima 
quem cumpre o dever Imposto pela 
própria fonte do seu mandato? Não 
cumprir esse dever é que seria Infi
delidade." 

Parece bastante claro que se detectou 
no Congresso Nacional, entre suas figu
ras mais proemlnentea, a expressão de 
repúdio a dispositivos Injustos que so
mente se tornaram passiveis em função 
de uma conjuntura vivida pelo País em 
determinado instante, coisa, de resto, 
mUlto compreensível e, até certo ponto, 
justificável 

Estou certo de que agora vivemos no
vos tempos, no correr dos quais se tornou 
possível o aprimoramento das InstitUI
ções politicas, à altura das nossas tradi
ções. 

O próprio Chefe da Nação, muito re
centemente, fez Importante pronuncia
mento público, amplamente divulgado 
por cadelas de rádio e televisão, trans
crito e comentado por toda a imprensa, 
no qual dedicou longo período a uma cri
tica construtiva da Aliança Renovadora 
Nacional, apontando-lhe os erros que a 
levaram, como partido do governo, a per
der Importantes posições eleitorais para 
os adversários políticos, para V. Ex.as do 
MDB. 

Nem um só membro da ARENA deixou 
de aplaudir o Presidente Ernesto Gelsel, 
antevendo na objetlva anállse presiden
cial novos estlmulos para a reconquista 
do apoiamento popular, sob novas dire
trlzes ditadas por uma nova realidade. 

No entanto, a rigor, a critica constru
tiva do Presidente estaria enquadrada 
no art. 74, item n, da Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos, que define como des
cumprimento de dlretrizes partidárias a 
crítica "fora das reuniões reservadas dos 
partidos", como fez o Presidente Ernesto 
Geisel. 

O Sr. Paulo Brossard - V. Ex." volta 
a oferecer um argumento incontestável. 
Parece que a lei confunde fidelidade par
tidária, que é legitima, com subserviên
cia partidária ou governamental. 
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O SR. LUIZ CAVALCANTE - O que, 
de resto, repugna ·tanto à consciência de 
v. Ex.as, como à nossa, membros da 
ARENA. 

O Sr. Paulo Brossard - Claro. 
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Em.data 

não multo remota, testemunhamos um 
episódio em que órgão superior do nosso 
partido, sem qualquer audiência prévia 
das bancadas no Senado e na Câmara, 
expedira nota pública para "fechar 
questão" contra um dos chamados proje
tes divorcistas, em tramitação no Sena
do. Nos dias que correm, ao contrário, a 
diretriz traçada pela ARENA é a de 
"questão aberta" em torno de tais proje
tes permitindo que cada um de nós siga 
o rumo ditado pela própria consciência. 

Tais exemplos são eloqüentes para a 
demonstração de que um mandato popu
lar não pode ficar à mercê de um peque
no grupo dirigente, legalmente capacita
do para alterar ou fixar diretrizes que 
melhormente deveriam pertencer à com
petência indelegável da Convenção Na
cional, ou das convenções estaduais e 
municipais. 

Também não me conformo com a dis
criminação imposta aos mandatos legis
lativos, excluindo do risco de perda de 
mandato os homens de partido que 
ocupam cargos executivos. Ou não se 
atinge ninguém, com punição tão seve
ra, ou se atinge a todos quantos aceitam 
a vida partidária. 

Os argumentos da inconstitucionalida
de de estender-se ao Executivo a punição 
da perda de mandato não me convencem. 

O Sr. Paulo Brossard - V. Ex.a tem 
toda razão. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE -li: ver
dade que fraco é o meu entendimento. A 
inclusão da discriminação no texto cons
titucional é que foi esdrúxula, não exau
rindo numa Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos a plena competência para re
gular a diSciplina que se pretende im
por aos seus associados. A própria Lei 
Orgânica, no parágrafo único do seu art. 
4. o, estabelece que "os filiados a um 
partido têm iguais direitos e deveres", e 
seria injurídico que prevalecesse o con
trário. Entretanto, pareceu insensível à 
gritante contradição de alterar o equilí
brio de direitos e deveres ao admitir di
ferentes pesos e medidas para mandatos 
legislativos e mandatos exercidos na 
área do Executivo. 

A critica ao programa ou às diretri
zes partidárias, confinada às reuniões 
reservadas do partido, já se viu na práti
ca, não pode ser executada, embora a 
qualquer tempo possa servir de pretex
to a manobras diversionistas ou prote
latórias. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Com 
muita honra, eminente Líder. 

O Sr. Franco Montoro - Na mesma li
nha das C<mSidel"açóes de V. Ex.a, que 
está proferindo disc~so da maior slgn}
flcação, apenas a ·ütulo de lnfo·rmaç_ao 
ficação, apenas a titulo de informaçao, 
de i!'eceber do DepUJtado Jorge Paulo, da 
Ba.ncacl!a de São Paulo, te~ do seu 
projeto, .apresenJtado ontem, exatamente 
estendendo aos membros do Poder Exe
cutivo as mesmas normas que sã.o aplicá
veis aos do Poder LegiSlativo. Trata-se 
da reparação de um dos !POntos f_?Callza
dos por V. Ex.a - a dl8criminaçoo. Mas, 
evidentemente, não basta isso. É neces
sário reexaminar, com esta superio-rida
de que V. Ex.a ·a.poo.ta, todo o instituto 
da fidelidade pal'tidálria, reservando-se 
prlncipaJm.ente a Ubero.adle do membro 
do partido de se abster, pelo menos 
quando estiver ·em divergência, pai!" mo~
vos ·cie co.nsciência, com uma. deUberaçao 
pa;rtldária. _ Oongratulo-m~ com V. Ex.a 
pela elevaçll.Jo com que esta trll.Jtando •esse 
problema, da maior im,portância para o 
aperfeiçoamento ·ela 1110ssa vida pública. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Muito 
obrigado a v. Ex.a, Senador Franco Mon
toro. Eu ·desconhecia essa sua iniciati
va ... 

O Sr. Franco Montoro - A Iniciativa 
é oo Deputado Jorge Paulo, d•e São Paulo. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - ... que, 
na verda.d·e reforça extraordinarlamente 
a minha rurgumentação e, por il>lto, sou 
ainda mais grato a V. Ex.a Multo obri
gado. 

Relativamente à abstenção, a redação 
do item I do art. 74 clia ciltada Lei Orgâ
nica, mantém-se inadequada e d'emoU
tória, não se podendo ac.eitar a inexis
tência da justa c!llusa como elemento 
esclarecedor de uma posição de consciên
cia weparável da d1guüdade com que se 
reveste uma rep1.1esentação popular. 

Tais observações .convenceram-me da 
oportunidade do .proj.eto de lei que hoje 
submeti à consideração desta Casa, o 
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qual visa ·a corrigir equivocos e suprir 
talha;s contidas na Lei n.0 5.682, die 21 de 
julho de 1971. Pa:ra a conquista. do pre
tendido apl'l:!rull'amooto, consubstancia
dos foram numa só proposição os pontos 
essenciais, defendidos naquelas emendas 
a que já me I'eferi e defoodidos por tan
tos eminentes colegas. 

o objetivo ma.lor desta minha Iniciati
va, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é 
apenas o de conclama.r o Senado· Federal 
a reabrir o debate em torno da Lei Orgâ
ntca dos PlWtidos Poli•tlcos ... 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a permite 
mn aparte? 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - C<lm 
muito prazer, emmente Senador Paulo 
Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra - Eminente Sena
dor Luiz Cavalcante, entendo que V. Ex.a 
está a exam.!lnar um dos pontos funda
mentais da nossa vida paxtldária, que se 
completa., ,pelo seu rigor quase draconia
no, com o regime do bipartidarlsimo que 
não permi!te ao Pa:r1amenta.r nem dis
oorda.r, nem pelo menos procurar outra 
agremiação onde a sua luta, o seu traba
lho, a sua vivência seja rec.oalbecida e 
valor.lzada. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE - Muito 
grato a V. Ex.a, Senador Paulo Guerra. 
AI?JOra, tenho obriga.ção de explicar o 
motivo do meu meio riso, quando fui 
Interrompido pelo EliParte de V. Ex.a É 
que estava eu em pleno fecho do mell 
diloourso, quando V. Ex.a me in1lerrom
peu ... 

O Sr. Paulo Guerra - Perdão, Ex.a 
O SR. LUIZ CAVALCANTE- ... e, 

sendo orador de pa1rcos reeur.sos, não 
posso apressadamente fabricar outra 
chave, o11tro final. Volto·, então, ao texto 
inida.l, pllJI1a não perder o fio da meada. 
Dizia, Sr. Presidente e ilustres colegas, 
perorando, que o objetivo da minha ini
da:tlva é o de concla:m.ar o Senado Fe
detal a reabrir o debate em •torno da Lei 
Orgânica dos Pal'tidos Politloos, neste 
auspLcloso início de leglsàa.tura, pa.I'a que 
taà lei ef.etivamente reflita a cultura 
p.aUtica brasileira. 

Era o que eu tinha a. dizer, sr. Pre
sid·ente e Sr.s. Senadores. (1\luito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a paiavm ao nobi'e Sr. 
Senador Marcos Freire. (Pausa.) 

S. Ex." não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Sr. Se
nador Paulo Gue!'ra. 

O SR. PAULO GUERRA- Sr. Presi
dente, apenas duas palavras, para en
caminhar à Mesa requerimento solici
tando a transcrição, nos Anais da Casa, 
do discurso proferido pelo eminente 
Ministro General Rodrigo Octávio, por 
ocasião do 167.0 aniversário do Superior 
Tribunal Militar. 

Trata-se de tra.ba.lho não someillbe de 
cunho histórico, mas soeiológlco, onde 
S. Ex.a examina, com multa. autoridade, 
a;s diferentes fases ,por que vem passando· 
aquele Tribunal, desde o rigorismo da. sua 
fundação até os dias a.tu•als, em que a 
a:m.enlzação da pena tem sido uma cons
tante nas suas decisões. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O requerimento de V. Ex.a será 
encaminhado no Expediente da. próxima. 
Sessão Ol'dinária. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - C<lncedo a pa.l•avra ao nobre Sr. 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, de inicio, con
gratulo-me com o nobre Senador Luiz 
Cavalcante pela oportuna iniciativa que 
acaba de tomar. 

A revisão da Lei Orgânica dcs Parti
dos, no •tocante ao princípio da fidelidade 
partidária, é uma exigêllcla, dirla mesmo, 
de moralida.de ean !IJ!lssa vida pública. 

At:J lado das razões apresentadas por 
S. Ex.", menciono um fato que revela o 
quanto as a:tual:s nonnas reguladoras da 
matéria criaram c0ll!d1ções para que 
oooroesse . exwtamente o oposto daquilo 
que deveria .ser 1ia. lm:tenção da lei. 

O fato de se ter excluido das normas 
da fidelidade pa11t!dárta os Exooutivos, 
palltlculiUUllente os prefeitos mUIIlicipa.ls, 
trouxe, como· conseqüênda, uma ocorrên
cia •triste para nossa vida pe>lítica. Em 
quase todos os Estados do Brasil, os pre
feitos eleiU!s pela Oposição eram slstJe
matlcamente levados ao regaço do go
verno. Em meu EstacLo, de 80 prefeitos 
eleLtos, restaram ail)enas 12 oo fim de um 
mandato de quatro alllO.S. 

Positivamente, os elevados propós11x!s 
moralizadores da fidelidade pa:rtidárla 
não podiam servi-r de ~un<iamento para 
essa prática. 

Esperamos que, com a nova .regula
mentação, p~posta, em hora .pl"'ipicia, 
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pelo no·bre Senador Luiz CavalcaaJJte, ·esse 
mail ~ossa ser corr!gLdo. 

A transferênci•a de partida .de um 
homem eletto por uma Iegentda, dias de
pois, para o partl•do adV'ersárlo, é algo 
que desmoraJ!za a vida pública brasilewa. 

Sr. p,residente e Srs. Senadores, o obj e
tlvo da nossa Intervenção era asslna.lar, 
para registro de naJtureza histórica, mais 
uma das medidas pelas quais lutou o 
Mo:v!lll1ento Democrátloco Br.asileiro sem 
êxito, durmte algum tempo, transfor
ma;da agora em proposta do Poder Exe-
Clltlvo. · 

Pe1a Mensagem n.0 35, de 4 de abril 
de 1975, o SenhClr Presidente da Repú
bllca envia ao Congresso Nacional prro
j•e•to de lei que "eX!tlngue as contribuições 
&:rbtre benefLclos da Previdência Social, 
e dá outras pro·vidêncloas". 

A. medida é de rigorosa justiça. É a 
extinção de um ven:ladeiro lnlposto· sobre 
a.posentad·orias e pensões, introduzido em 
nossa. Iegl:s1açãJo pela última. reforma da 
Lei Orgânica da Previdência. Social. Nes
sa l"ef•orma - fruto de um dos lmpa;ctos, 
dos famosos projetos-lmpac·tO< apresen
t~do5 à Nação - criou-se essa figura 
nova. 

o Movimento Democrático Brasileiro 
Insurgiu-se c·ontra a lnovaçã,o. Derrotado 
no plenário, entrou com proj etos à:e lei. 
Dois p~oJetos foram oapl'esenta:dos neste 
sentlcbo: um, .por ln.lclatlva nossa no Se
naoo, foi o Projeto de n.o 101, de 1974, 
cuja emenda. é a seguinte: 

"Suprime a coOntrl:buiçãJo dos ·aposen
tados e pensd•oni.s1tas do INPS esta
beledcta pela Lei n.o 5. 890, de 1973." 

De ieor semelhante é o projeto apre
sentado na Câmara dos Deputados. pelo 
nobre Deputado Fralllclsco Amaral, revo
gllllldo disposições das Deis n.os 3. 807 e 
5,890, de 1973, •e, no art. 1.0 do projeto 
desse representante paulista, os lncls•o·s 
V, VII e VIII do art. 69 de Lei n.0 3.807. 

Esses dois projetas têm objetivos l.'lgo
I'osamente idênticos àquele visado, a!l1o•ra, 
pe'Lo prooj eto governamental. . 

Há um ano o MDB a,pres.entava, como 
ex~gê•ncla de justiça. a revogação dessa 
oontr!b.ulção, desse imposto sobre a aJPO
sentadorla. 

Argumentávamos, então: 
Elll primeiro lugar, o direito a;o bene
ficio já foi adquirido, na forma da 

CoMtl·tuição, pelos empregados e 
demais se!l1urados que contribuíram 
regularmente durante longos· anos. 
Retl·rar d•esse beneficio uma parcela 
!Para o custeio do INPS significa des
resp.eitaT esse direito. 
De outra .parte, a União·, que por 
.!lnlposição ooMtitucional é obriga-da 
a ·contrlbu!.r para a Previdência So
da:!, há muitos •:mos não vem efe
tu.am.do o pagamento de sua contrl
buiçãJo. É profundamente inj~to 
que o Poder Público não pague sua 
contribuição ao INPS, exigida por 
disp·osiçã,o constitucional, e passe a 
descontar uma contribuição i:n.íqua 
de aposentados, vlúvllis e órfãos. 

Lembrá'V'amos, ·ainda, que ap•esar de a 
UniãJo nãJo estar em dia com os seus 
compromissos, o INPS vinha apresentan
do, como ainda agora, elevados saldos 
nos seus balanços anuais. É semelhante a 
fll!!l~a.me111taçãJo do projeto do Deputado 
F.ranci.Slco A.m;lliral. 

P.assados alguns meses, quase um ano, 
V'em agora o gQ'V'erno com um proje·to de 
ig'uail teor. Evidentemente, vamos apro
var o projeto. O normal, Sr. Presidente, 
seria que a Mensagem do E~ecutivo, o 
projoeto trazido peLo Executivo fosse ane
xado a essas proposições já em tramita
ção no Congresso. Mas, paracLoxaimente, 
o no·sso Regimento em dis[loslçáo cuja 
refo•rma já ·tentamos em mais de uma 
oporturudaide, estabele,ce que, em haven
do inicia:tiva do EXIe.cuti'Vo, a preferência 
será do Executiv•o. Mas por que isso? Qual 
é o Po,der LeglslaJtlvoO? Na l!ll.lciativa de 
um projeto de lei, se já existe tramitan
do pelo C.ongresso, com pareceres apro
v:a.dos em várias Comissões, uma pllopo
s!çãJo sobre o mesmo assunto. quando 
·está na hora da sua aprovação final, 
vem o Executivo com uma sugestão· se
melhante e esta passa ;a oom11111dar o 
p~:~acesso leg!sl!litivo. 

Insistiremos, mais uma vez, na pre
sente Sessálo, na reforma dessa dlspo
slçálo regimental. O princípio dev,e ser o 
mesmo e válido para quaisquer ·proposi
ções. Se são apresenta.d~s druas· ou mais 
Pl'DIPOSições, sobre a mesma m~tér!a, deve 
prevalecer aquela que velo em prl:meiro 
lugar. É ·este um. princípio de Processo 
Legl:slativo, ado1tacto como regra nos Pa.r
Iame•ntos de todo o mundo. A disposiçãJo, 
em nosso Regimento, que estabelece es
tranha ~riorldade prura os projetas do 
Executivo, fere o princípio fundamental 
de que esta é a Casa Legislativa; a esta 
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oasa. cabe, em primeiro lugar, a Inicia
tiva dos ,projretos de leL 

Nosso registro é a.penas este, Sr. Pre
s~de.nte, nãlo pretendemo·s comba.lter a 
Mensagem. Pelo co~trário, de antemão o 
MDB afirma qu:e a aprovará. E queremos, 
plllva .tornar clara esta situação e a.o 
mesmo tempo render nossa homenagem 
ao Executivo, declarar que a própria 
Exposição de Motivos do Sr. Ministro 
Nascwento e Silva, titular do Ministério 
da Previdência Social, inclui, no número 
8 do seu documento, a seguinte !nfonna
ção: 

"A medida qu:e ora submeto à apre-
dação de V. Ex.a, Sr. Pllesidente d·a 
República, foi ·em suas llnh!IIS gerais 
obj.eto, entre oUJtros, do Projeto de 
Lei n.0 101, de 1974, do Senado da 
República ... " 

- q<Ue é ·e~atamente o projeto de nossa 
au:tcma-

. , . " ·e do Projeto n.o 2. 238, dre 1974, 
de in!.cla:tiva da Câmara dos Depu
ta.dos, 21mbo·s de Iniciativa do Con
gresso· Nacional." 

Está 8ISS!m rec001Pecida, nra .pr~ópria 
Mensagem do ~ve·mo, a inicillitiva '31Ilte
rior no Sena.do e na Câmara dos Depu
tados. 

Registrlllmos o fato, Sr. Presidente, 
para funr!lamenta;r uma afiamaçã.o que 
tem sido feita :por inúmeros rea>re&en
•tantes do Movimento Democrático Bra
sileiro na Cãlmara dros Deputados e aqui, 
no senado, -e que tem sido, também, 
objeto ·de notas da Ptres!dência Nacional 
do 'Par.tido. Uma dessas notas foi, ·aqui, 
contestada .em termos veementes. Apre
sentamos mais um fato, ao lado de deze
nas de 0'\ltros semelham.tes, em que a 
Oposição saiu à frente, apontou o erro, 
!ndtcoru o remédio .e, tempos depois, o 
gov:er.no toma mecl!!da semelh~mte. 

Oom isto, queremos carlllcterizar um 
~ruto· qu,e nos parece importante, na atual 
fase da vida pública bra:s!leira: uma. das 
missões da Oposição tem sido prrercisa
mente esta: a de fiscalizar, apontar os 
erros, indicar os caminhos e, de certa 
forma, empurrar o governo para o povo; 
fo,rç·ar o governo a ·llltender a -essas exi
gências que são de .rigorosa justiça. 

.É esta uma função que tem sido exer
cida no.s vários rplanos da Adm~stração: 
no plano da E·con,omia, no [plano d·a Le
g!s1ação Social, no plano das modifica
ções de ol"dem politica. 

O Sr. Itamar Franco - Nobl'e Senaldor 
F1ranco Montoro, V. Ex.a me permite um 
a,pavte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Co.m 
prazer, ouço o a.pa;rte de V. Ex.a 

O Sr. Itamar Franco - Apenas para. 
reaflmlar - eu já o disse aqui, nesta 
Oasa. - a Luta de V. Ex.a neste projeto 
que ·agora o gov:em.o envia a.o Congresso 
Na.cional. Lembrllir qu,e há parucos dias, 
numa entrevista, o sr. Mln!stro Nasci
mento e Silva dizia - possivelmente 
pensando nesta Mensa;gem que Sua 
Excelência o Senhor Presidente da. Re
pública enviou rao Congresso Nacional -
que não pretendia concorrer com os par
llllmenta;res. E lembrar, também, que o 
Movimento Democrático Brasileiro, nesta 
Cwsa, já '!ljpl'esenrtou um O'lltro projeto, 
.reduzmdo a idade de 70 para 65 anos de 
~dade naquele auxílio que o governo 
presta. Como mostramos aqui, há uma 
faixa da população brasileira, de 65 a 
70 anos, que não tem o mínimo amparo 
do governo. De modo que esse projeto de 
lei já foi apresentado aqui no Senado, 
mostrando que o governo exigia de um 
senhor ·de 70 anos de idact·e, tiVtesse ele 
prestado 12 meses, ininterruptamente ou 
não de contribuição à Previdência So
cial: Apresentamos esse ~rojeto de lei 
aqui. E dentro da explanaçao que V. Ex.a 
faz com bastante aJUtorida;de, nesta Casa, 
esperamos que esse projeto tenha trami
tação normal no Congresso Nacional. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agra
deço .a contribuição de V. Ex.a E apro
vetto Srl Prestdente, pa;ra fazer uma 
suge~tão. Há, ·eVidentemente, alguma 
d!ferença entre o projeto apresentado 
por nós. pelo Deputado Francisco Alma
raa e ô projeto ora enrcaminhiado pelo 
Executivo. Mas o normal seria que esta 
matéria fosse objeto de emenda, de subs
ti'tutlv:o, S~Proveitando já a Iniciativa do 
Congresso Nacional. 

o Executivo já está tão sobireca:rregado 
de obrigações, de ativtdrades que todos 
reconhecemos serem dificeis. Deix;em, 
pois, a função legislativa ao Poder Legis
lativo. Se a iniciativa já estâ tomada, se 
as Comissões já se manifestaram, se ele 
tem alguma sugestãe>, para isso ·existe o 
partido do governo. Que os represenna.n
tes venha;m às Comissões, a[p~esentem 
sugestão, para que nós deixemos, efetiva
mente, de ser c.onsld·erados uma espécie 
de órgão rwux!liar do Poder Executivo, 
prlncipalimente em mllltérias de estrito 
cruráter legislrutivo. 
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O mal foi apontado· ·aqut C> erro foi do 
governo, foi o famoso .projeto-impacto 
da. Previdência Social. O gove-rno a(pre
sentou o erro, o Congresso tenta corrigir. 
A medida apresentada pelo nobre Se
nador Itamar F1ranco está apresentada. 
SUJl'gem noticires, agora, de que há tam
bém uma possível iniciativa do governo 
nesse sentido. 

Poderíamos citar lnó.meros casos seme
lhantes. Tel'emos opo•rtunidade de ·reu.nl.r, 
talwz, •todos esses casos e fazer aqui uma 
espécie de .prestação de contas que será, 
ao mesmo tempo, um ·apelo ao Poder 
Exeoutlvo para que, l'lea.li!nente, na medi
da do poasivel, cumpra o seu .dever que 
é o de executar as leis, e nós cumjlorlre
mos o nosso, que é o de fazê-las. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Sr. Sena
dor Roberto Satum!no. 

O SR. ROBERTO SATDRNINO- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, leio na im
prensa a notícia de que a Suécia, neste 
ano de 1975 já estará aplicando mais de 
1% de seu produto bruto em ajuda aos 
povos subdesenvolvidos do mundo, sendo 
- ao que parece - o primeiro país a 
cumprir a meta estabelecida pela ONU, 
nesta década chamada Década do De
senvolvimento ... 

O Sr. Franco Montoro - A segunda 
década. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Se
gunda década que, exatamente, estabe
lece esse limite mínimo de ajuda que os 
países mais ricos deveriam prestar aos 
paises pcbres. Mas o governo da Suécia 
vai além e, ao prestar essa ajuda, desti
na suas aplicações não apenas a em
preendimentos que visem ao crescimento 
económico dos países mais pobres, mas 
simultaneamente, à distribuição mais 
justa da renda nesses países, onde as 
aplicações dos seus recursos deverão ser 
feitas. 

Trata-se Sr. Presidente, de decisão al
tamente elogiável, mas que de modo al
gum nos surpreende. Com efeito, a Sué
cia, um dcs países admiráveis do mundo, 
governado há mais de quarenta anos por 
um partido de cunho social democrático, 
vem dando um exemplo dos mais notá
veis, mais conspícuos de desenvolvimen
to económico associado ao desenvolvi
mento social, à justiça social. Este pro-

cesso se iniciou nos primeiros anos da 
décaà:o. de 1930. A Suécia era, então, um 
pais pobre, tão pobre quanto o Brasil de 
ho}e, digamos assim, quando decidiu en
veredar por um programa de desenvol
vimento econômico, associado, desde o 
início, a um programa de distribuição de 
renda, de justiça social. 

O resultado é, hoje, como disse, um 
exemplo notável de enriqu-ecimento c,om 
justiça socl:al. A Suécia é um dos países 
mais ricos do mundo e, talvez, o pais em 
que a riqueza seja melhor distribuída em 
todo o mundo, de tal forma que a popu
lação sueca pode ser vista, hoje, segu.:. 
ramente, C<Jmo a pcpulação mais bem 
servida em termos de conforto, em ter
mos de riqueza média, em comparação 
com todos os outros países do mundo. 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
dâ aquele país um novo exemplo de coe
rência e de estofo moral ao decidir apli
car aquela meta jâ estabelecida pela 
ONU, de destinar 1% de seu Produto In
terno Bruto em ·ajuda aos paises sub
desenvolvidos, concomitantemente com 
programas de redistribuição da riqueza 
nesses países. 

Faço este breve registro, Sr. Presiden
te, não para querer, não para propugnar 
que o Brasil siga precisamente, exata
mente, os caminhos políticos da Suécia. 
Cada pais, evidentemente, tem as suas 
peculiaridades Não vamos, absoluta
mente, preconizar um caminho idêntico. 

Mas, faço o registro, em primeiro lu
gar, para que fique, nos Anais da Casa, 
uma referência elogiosa, uma referência 
que merece elogios de todos aqueles que 
se preccupam com esses problemas da 
desiguald-ade entre os povos, seja inter
nacionalmente ou intranacionalmente. 

Em segundo lugar, para que sir.va o 
exemplo da Suécia como uma demons
tração Inequívoca da falsidade daquele 
preconceito, segundo o qual não é pos
sív-el se cbter altas taxas de crescimento 
ou de desenvolvimento econômlco, sem 
que haja pelo menos nas primeiras fases, 
um processo de concentração de rendas, 
capaz de elevar os níveis de poupança 
necessários à continuidade desse pro
cesso. 

O Sr. Franco Montoro - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. ROBERTO SATDRNINO - Com 
prazer, Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franoo Montoro - O exemplo 
trazido por V. Ex." tem alta significação 
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para a realidade brasileira. A opção pelo 
modelo de desenvolvimento. A tese de
fendida por V. Ex.a é a do Movimento 
Democrático Brasileiro. o ano passado, 
ou há pouco mais de um ano, esteve no 
Brasil o Sr. Gunar Myrdal, um dos mala
res economistas da Suécia, que foi Mi
nistro do seu pais e um dos realizado
res dessas transformações. Falando na 
Fundação "Getúlio Vargas", por ocasião 
da comemoração do 25.o aniversário da 
fundação do Banco Nacional de Desen
volvimento Económico, sustentava ele 
precisamente a tese a que V. Ex.a se re
fere: a melhor contribUição para o de
senvolvimento econômlco é a promocãt.J 
de medidas de justiça social. Quando re
cupero um menor, quando educo um me
nor, quando recupero um criminoso, 
quando curo um dcente, na realidade, 
nãc estou apenas fazendo um trabalho 
de ordem &oclal; estou dando, para a 
economia, uma contribuição notável, por
que em lugar de termos um consumi
dor negativo na vida social, com e::.s::t 
recuperação, tenho homens que passam 
a produzir, e, na medida em que eles fo
rem educados, sãos, contribuirão de for
ma Cllida vez melhor para o desenvolvi
mento do pais. E MYardal nos dava pre
cisamente este exemplo: a Suécia, que 
no Inicio dessas transformações era um 
dos paises mais pobres do mundo, trans
formou-se, em algumas décadas, na na
ção mais rlca., em termos relativos, pelo 
seu desenvolvimento económico, obtido 
através de reformas sociais também. Esse 
exemplo é da maior Importância para o 
Brasil: um pais cresce na medida em que 
Incorpora a sua população, cria. o seu 
mercado Interno, cria as condições para 
que se desenvolva, e não fique apenas 
na dependência de dados econômlcos 
Isolados, como o aumento do produto 
bruto ou na Imitação de modelos estran
geiros de desenvolvimento. O exemplo de 
V. Ex.11 é válido não apenas para a Sué
cia ou para a Economia de forma geral, 
mas é particularmente válido para o 
Brasil. v. Ex.a, com a sua Intervenção e 
com a autoridade de economista reco
nhecida por todos, traz um exemplo que 
será multo útil à reflexão de todos aque
les que têm responsabilidade pelos as
pectcs de desenvolvimento económico de 
nosso Pais, Eu me congratulo com v. 
Ex.11, e agora, com o novo exemplo que 
v. Ex.11 traz, dado pela Suécia, de aplicar 
1% do seu produto bruto na solidarieda
de em relação ao desenvolvimento de 
outros paises, e zelando para que este 
auxilio não vá aumentar os dcsequl!i-

brios e as desigualdades de classe; não 
vá fomentar desenvolvimentos ellt!Btas 
mas, zelando para que esse desenvolvi
mento seja aplicado em modelos que 
atendam, realmente, ao crescimento da
queles que precisam e nã.o daqueles que 
Irão apenas aumentar seus lucros. Eu me 
congratulo com V. Ex.a que, hoje, brin
dou o Senado com mais uma contribui
ção magnifica da sua Ilustração eeo-
nômlca.. . 

O Sr, Lulz Cavalcante - Pennlte V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Com 
multo prazer, nobre senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante- Em primeiro 
lugar, quero assinalar a honra que eu 
própric me atribuí de, pela primeira vez, 
apartear V. Ex.". um colega que, num 
breve lapso de pouco mais de trinta dias, 
já se alçou às culminâncias oratórias 
desse Senado. 

O SR, ROBERTO SATURNINO - Mui .. 
.to obrigado. 

O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.11 traz 
à baila, ao ~onheclmento da Casa, a 
Suécia, pela Iniciativa que tomou de diB· 
tr!buir parte de sua riqueza com palses 
menos aquinhoados. Nosso Pais, Infeliz
mente, ainda nãc está - muito longe 
está ainda - ao nível da Suécia. Mas, 
permita lembrar a v. Ex. a que mesmo na 
modéstia dos nossos recursos - pllil'ece· 
me que isto tem mais valia do que se ri
cos fôssemos como a Suécia - também 
ajudamos aqueles co-lrmãos que são 
mais pobres do' que 'nós. Ai está o Brasil 
ajudando, multo e eficazmente, IW Pa
raguai, construindo de mela a usina de 
Italpu. Mela no sentido legal, mas, de 
fato, dando ao Paraguai uma vantajosis
slma participação na usina de Italpu, E 
não somente o Paraguai. Também com a 
Bolívia estamos fazendo politica. econõ
mlca multo generosa, que está cativando 
os bolivianos, fazendo-os esquecer aque
las velhas mágoas oriundas do Acre. 
Agora, sem multo propósito, mas apenas 
porque estas tardes das sextas-feiras 
sempre nos convidam ao colóquio, quero 
dizer que ne-m tudlo da Suécia calha 
multo bem em relação às tradições bra
sllelra.s, Haja. vista. o amor. Eu lá não es
tive, mas, colegas meus que lá estiveram 
dizem que para se fazer o amor na Sué
clfl. não é preciso estar entre quatro pa
!'edes; qualquer arbusto mais frondoso se 
presta a.os doces sacrifícios do amor, Há, 
também .. outra coisa que não é multo de 
acordo com as nossas 1 · - · o 
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mento em rotatividade, onde quatro, 
cinco casais, trocam generosamente, gos
tosamente, de esposas. Isto aqui causa
ria uma terrível barafunda e milhares 
de tiros. Na minha Alagoas, pelo menos, 
seria assim. Era este, permita-me, o re
paro que queria fazer, para ressalvar 
que nem tudo da Suécia pode ser Imita
do pelos brasileiros. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Mui
to agradeço o aparte de V. Ex.a, como o 
aparte do nobre Senador Franco Monto
ro. Apenas queria, em reforço ao que dis
se anteriormente, chamar a atenção pa
ra que, neste aspecto que V. Ex.a ressal
tou, do amor na Suécia, seria dlficil pa
ra nós Imitá-los, quanto ao amor crls
tão, digamos assim, ao amor de solida
riedade em relação aos outros seres hu
manos. realmente me parece um exem
plo altamente dignificante, que deve
riam·os procurar imitar, buscando uma 
retribuição mais justa ao esforço de ca
da um, aqui, dentro deste País e conti
nuando nesta Unha de solidariedade. com 
relação aos demais países da América 
Latina, que V. Ex.a também ressaltou 
multo bem. 

Sr. Presidente, era apenas um breve 
registro que eu não queria deixar passar, 
quando vi a noticia publicada hoje na 
imprensa. 

Eram as palavras que queria dizer. 
Muito obrigado a todos. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Não há mais oradores inscritos. 
<Pausa.) 

Lembro a<Js Srs. Senad<lres que o Con
gresso Nacional está convocado para. 
uma. Sessão a. realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, destinada à discussão 
e votação dos Projetas de Decreto Legis
lativo n.0• 15 e 17, de 1975-CN. 

Nada mais havendo que tratar, desig
no para a Sessão Ordinária de segunda
feira., dia 14 de abril, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 46, de 1975, do Senhor Sena
dor Nelson Carneiro, solicitando o de-

sarquivamento do Projeto de Lei do Se
nado n.o 135, de 1973, de sua autoria, que 
regula a alienação de bens Imóveis do 
Distrito Federal, e dá outras proVidên
cias. 

2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.o 47, de 1975, do Senhor Sena
dor Nelson Carneiro, solicitando o desar
qulvamento do Projeto de Lei do Sena
do n.o 7, de 1974, de sua autoria, que 
acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei 
n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, man
tendo a qualidade de dependentes do se
gurado para os filhos estudantes com 
idade acima do limite previsto no inci
so I. 

3 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.o 48, de 1975, do Senhor Sena
dor Nelson Carneiro, sollcltand·O o de
sarqulvamento do Projeto de Lei do Se
nado n.0 31 de 1974, de autoria do Se
nhor Senador Vasconcelos Torres, que dá 
nome de "Edson Carneiro" ao Museu do 
Folclore. · 

4 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 49, de 1975, do Senhor Sena
dor Nelson Carneiro, solicitando o de
sarqulvamento do Projeto de Lei do Se
nado n ° 66, de 1974, de sua autoria, que 
trata Igualmente os aposentados antes e 
depois da Lei n.o 5. 890, de 8 junho de 
1973. 

5 
Votação, em turno único, do Reque

rimento n.0 130, de 1975, de autoria do 
Senhor Senador Lourival Baptista, so
licitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, da saudação feita pelo 
Senador Magalhães Pinto, Presidente do 
Congresso Nacional, ao Presidente Er
nesto Gelsel em nome do Dlretórlo e da 
Comissão Executiva Nacional da ARENA, 
e do discurso pronunciado pelo Senador 
Lulz VIana Filho, como orador oficial do 
partido, durante a sessão solene do Di
retórl<l Nacional da ARENA, realizada no 
plenário do Senado Federal, comemora
tiva ao 11.0 aniversário da Revolução de 
31 de Março de 1964. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a sessão às 17 horas.) 



29.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 
em 14 de abril de 1975 

PRESIDfJNCIA DOS SRS. MAGALBAES PINTO E WILSON GONÇALVES 

As 14 horas e 30 minutos, acham
se presentes os Srs, Senadores: 

José Lindoso - Renato Franco -
Helvidio Nunes - Mauro Benevides 
- Wilson Gonçalves - Agenor Ma
ria - Dinarte Mariz - Ruy Car
neiro - Paulo Guerra - Lourival 
Baptista - Lulz Viana - Ruy San
tos - Eurico Rezende - Roberto 
Saturnino - Magalhães Pinto -
Franco Montara - Lázaro Barboza 
Osires Teixeira - Saldanha Derzi -
Mattos Leão. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o com
parecimento de 20 Srs. Senadores. Ha
vendo número regimental, declaro aber
ta a Sessão. 

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à lei
tura do Expediente. 

1!: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
DO SR. PRESIDENTE DA REP'OBLICA 
De agradecimento de remessa de autó

grafos de decretos legislativos: 
- N,o 78/'75 (n.o 100/75, na origem), de 

11 do corrente, referente aos Decretos 
Legislativos n.o 9, 10, 11, 12 e 13, do 
corrente ano, que aprovam textos dos 
Decretos-Leis n.os 1.363, 1.358, 1.359, 

· 1.367 e 1.372, datados, respectiva
mente, de 28 de novembro, 12 de no
vembro, 19 de novembro, 2' de de
zembro e 10 de dezembro de 1974. 

PARECERES 
PARECER 

N.o 28, de 19'75 
da Comissão de Redação, apresen

tando a redação final do Projeto de 
Resolução n.0 3, de 1975. 

Relator: Sr. Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resolução n.O 3, de 1975, 

que suspende a execução do art. 14 da 
Lei n.0 2.145, de 24 de novembro de 
1972, do antigo Estado da Guanabara, 
na parte que incluiu os Itens 19 e 22 
no art. 3.o do Decreto-Lei n.0 78. de 1969. 

Sala das Comissões, em 14 de abril de 
1975. - Renato Franco, Presidente -
Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Ca
nale - José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.o 28, de 1975 

Redação final do Projeto de Re
solução n. 0 3, de 19'7 5. 

Faço saber que o Senado Federal apro
vou, nos termos do art. 42, Inciso VII, 
da Constituição, e eu, Presidente, pro
mulgo a seguinte 

RESOLUÇAO 
N.o , de 1975 

Suspende, em parte, por inconsti
tucionalidlade, a execução do art. 14 
da Lei n.0 2.145, de Z4 de novembro 
de 19'72, do antigo Estado da Gua
nabara. 

o Senado Federal resolve: 
Artigo único - :1!: suspensa, por ln

constitucionalidade, nos termos da deci
são definitiva do Supremo Tribunal Fe
deral, proferida em 22 de maio de 1974, 
nos autos da Representação n.0 903, do 
antigo Estado da Guanabara, a execução 
do art. 14 da Lei Estadual n.0 2.145, de 
24 de novembro de 1972, na parte que 
Incluiu os itens 19 e 22 no art. 3.0 do 
Decreto-Lei n.0 78, de 29 de julho de 
1969, daquele Estado. 

PARECER 
N.0 29, de 19'75 

da Comissiúl de Redação, apresen
tando a reda.ção final do Projeto de 
Resolução n.0 4, de 19'75. 

Relator: Sr. Mendes Ca.nale 
A Comissão apresenta. a reda.ção final 

do Projeto de Resolução n.0 4, de 1975, 
que suspende, por lnconst · · • 
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t1 execução dos § § 2.0 e 3.0 do art. 83 da. 
Lei n.0 2. 085~A, do antigo Estado da. 
Guanabara. 

Sala das Comissões, em 14 de abril de 
1975. - Renato Franco, Presidente -
Mendes Canale, Relator - Dirceu Car~ 
doso - José Lindoso. 

ANEXO AO PARECER 
N.0 29, de 1975 

Redação final do Projeto de Reso~ 
luçã.o n.0 4, de 19'7 5. 

Faço saber que o Senado Federal 
aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VII, da Constituição, e eu, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO 
N." , de 1975 

Suspende, yor inconstitluciona.lida~ 
de, a execuçao dos§§ 2.0 e 3,o do art. 
83 da Lei n.o 2.085~A, de 5 de setem
bro de 19'72, do antigo Estado da 
Guanabara. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único - É suspensa, por incons

titucionalidade, nos termos da decisão 
definitiva do Supremo Tribunal Federal, 
proferida em 13 de junho de 1973, nos 
autos da Representação n.0 895, do anti
go Estado da Guanabara, a execução dos 
§§ 2.o e 3.0 do art. 85 da Lei n. o 2. 085-A, 
de 5 de setembro de 1972, daquele Es
tado. 

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

Sobre a mesa, requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretãrio. 

É lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N,0 .152, de 19'75 

Requeiro à Mesa, nos termos regimen
tais, a transcrição, nos Anais do Senado, 
do discurso do Ex.mo Sr. Ministro do 
Superior Tribunal Militar, General-de
Exército Rodrigo Otâvio Jordão Ramos, 
proferido no dia da. comemoração do 
167.0 do aniversârio de sua. fundação e 
no 11.o da. Revolução de Março. 

Justificação 
Trata-se de um judicioso estudo his

tórico das a. tividades do Superior Tri
bunal Militar, desde sua fundação até 
esta data. 

Dispenso-me, Senhor Presidente, de 
tecer comentârlos em torno da persona-

lldade do General Rodrigo Otâv!o, que 
pela. sua !llbada vida pública. e privada, 
pela cultura e serviços prestados ao Pais, 
consagrou-se entre os melhores expoen
tes da vida bra.slleira., quer como Chefe 
m!lltar de escol, quer como técnico apai
xonado pelo desenvolvimento e pela 
grandeza pâtrla. 

Representa também esta iniciativa a 
homenagem desta Casa aos eminentes 
integrantes da Egrégia Corte Militar, re
crutados entre civis de reconhecida cul
tura e probidade, ou entre m111tares 
ilustres que engrandecem pela conduta, 
patriotL:;mo, equilíbrio e esmero as ins
tltuições que representam. 

Sala. das Sessões, em 14 de abril de 
1975. - Paulo Guerra, 

O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 233, § 1.o, do 
Regimento Interno, o requerimento serâ 
submetido ao exame da Comissão Dire
tora. 

o Sr. 1.0.-Secretário procederâ à leitu
ra de requerimento encaminhado à Mesa. 

É lido o seguinte: 

!REQUERIMENTO 
N.0 153, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado n.o 
62, de 1973, que submete à fiscal!zação 
financeira dos Tribunais de Contas as 
pessoas jurídicas de direito privado de 
que o Poder Público participe como acio
nista exclusivo ou majoritário, feita a 
reconstituição do processo, se necessâria. 

Sala das Sessões, em 14 de abril de 
1975. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Este requerimento serâ publicado e, 
a seguir, incluido na Ordem do Dia, nos 
termos do art. 279, II, e, do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que 
será I!do pelo Sr. 1. 0-Secretârio. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 12, de 19'75 

Dispõe sobre a denominação e 
atribuições da Comissão de Econo
mia. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 - Passa a denominar-se Co

missão de Economia e Planejamento 
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(CEP) a C<Jmissão de Economia de que 
tratam o n.o 6 do art. 73 e o n.o 5 do art. 
78 do Regimento Interno. 

Art. 2.0 - Vigorará com a seguinte 
redaçã.o o art. 106 do Regimento Interno: 

"Art. 106 - A Comissão de Economia 
e Pla.nejamento (CEP) compete opi
nar sobre proposições pertinentes a: 

I- problemas econômicos do Pais; 
n -: operações de crédito, capltall
zaçao e seguro; 
Ill- produção e consumo; 
IV - pesos e medidas; 
V - indústria. e comércio em geral; 
VI - planejamento econômico e so
cial, inclusive planos setoriais e re
gionais de desenvolvimento." 

Art. 3.0 - Esta resolução entra em vi
gor na data de sua publicação. 

Justificação 

Lembra Betty Mindlin Láfer (0 Con
ceito de Planejamento, inserto na publi
cação Planejamento no Brasil, Editora 
Perspectiva, São Paulo, 1970, págs. 9 e 
10): 

"0 pla.neja.mento como instrumento 
de politica econômica. é relativa
mente recente, mesmo em países so
cialistas. Assim, a. União Soviética 
a.dotou o o primeiro plano qülnqüe
nal em 1929, e era, antes da guerra, 
o único pais que usava. o planeja.
mento de maneira. sistemática. Mes
mo a. discussão sobre a possibllldade 
teórica de pla.nejamento data da. dé
cada. de vinte. 

J!l interessante lembrar o conteúdo 
desse debate, pois mostra por que se 
julgava desnecessário o planej :t
mento num pais socialista. Tratava
se de saber se um pais com decisões 
econômicas centralizadas, mas em 
que os individues tivessem livre es
colha. de consumo e ocupação, seria. 
possível alocar os recursos com a 
máxima eficiência. Nessas condições, 
os preços dos bens finais indicnrlam 
as preferências dos consumidores 
isto é, dada uma. distribuição de ren: 
da, mostrariam qual a estrutura. da 
demanda. final. O problema estava 
em saber como atribuir preços aos 
fatores da produção, de modo n 
usá-los com o minimo desperdício. 

Numa. economia capitalista. competi
tiva, tanto os preços dos bens finais 
como os preços dos fatores se for
mam no mercado e refletem a es
cassez relativa dos recursos, isto é 
tomam a demanda igual à oferta." ' 

E conclui, mais adiante (Ob. clt, pág. 
12): 

"Nos pa!ses capitalistas, a idéia do 
planejamento surgiu diante da ne
cessidade premente de atingir cer
tos objetivos econômicos e scciais. 
Tornou-se claro que o simples jogo 
das forças do mercado, com peque
na. intervenção do Estado, era inca
paz de levar aos resultados deseja
dos pela sociedade. Assim, a insta
billdade do sistema econômico, com 
crises cíclicas na ativldade e desem
prego periódico em grau assustador 
a nova ênfase no desenvolvimentO 
econômico na luta contra a miséria 
e a mob1lização das economias par~ 
a guerra levaram à elaboração de 
modelos racionais de politica econó
mica, que permitissem dominar a.s 
forças econômicas em d!reção à alo-
cação ótima. dos l'ecursos." · 

Entre nós, como nem poderia deixar 
de ser, a aceitação do planejamento foi 
gradual e progressiva, registrando-se 
a princípio, iniciativas esporádicas se~ 
guldas de formulações Incipientes até sua 
def~nitiva consagração e instrumentali
zaçao. 

Assinala, com propriedade, Celso Lá-
fer (ob. cit., págs. 29 e 30): 

"A partir da década de 1940, várias 
foram as tentativas de coordenar 
controlar e planejar a economia 
brasileira.. Entretanto, o que se pode 
dizer a respeito dessas tentativas 
até 1956 é que elas foram mais pro
postas, como é o caso do relatório 
Simonsen (1944-1945); mais diagnós
ticos, como é o caso da Missão C<Jo
ke (1942-1943), da Missão Abblnk 
!1948), da Comissão Mista. Brasil
EUA (1951-1953); mais esforços no 
sentido de ra.clonalizar o processo 
orçamentário, como é o caso do Pla
no Salte !1948) ; mais medidas pura
mente setoriais, como é o caso do 
petróleo e do café, do que experiên
cias qu_e pudessem ser enquadradas 
na noçao de planejamento propria
mente dito." 

Tivemos, entretanto, em matéria de 
planejamento efetivo, o · ' 
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METAS do Governo Juscelino Kublts
chek de Oliveira e, durante· parte do 
Governo João Goulart, o PLANO TRm
NAL DE DESENVOLVI~O ECONO
MICO E SOCIAL. Posteriormente, no 
Governo Castello Branco haveríamos de 
ter o PROGRAMA DE AÇAO ECONOMI
CA DO GOVERNO. Teríamos, ainda, no 
Governo do Mal. COsta e Silva o PLANO 
ESTRA~GICO DE DESENVOLVIMEN
TO (1968-1970), 

Quanto ao aparelhamento adminis
trativo para realização do planejamen
to económico, ele sofreu, no decorrer dos 
anos, avanços e recuos, até firmar-se 
definitivamente. 

Para execução do Programa de Metas 
foi lnstltuido o Conselho de Desenvolvi
mento, sob a dlreçáo do Presidente da 
República e secretariado pelo Presiden
te do Banco Nacional de Desenvolvimen
to Ec·onômlco. Durante parte do Governo 
João Goulart, tivemos o Ministro Extra
ordinário. para os Assuntos do Planeja
mento Económico e Social, função de
sempenhada pelo ilustre economista Cel
so Furtado, autor do Plano Trienal de 
Desenvolvimento Económico e Social. 

Já então se buscava a criação de ór
gão permanente, dedicado a tais ativida
des, como se Infere o seguinte trecho dos 
"objetivos" do Plano Trienal: 

"A execução de um Plano, da natu
reza do presente, eXIge estreita uni
dade de dlreção das autoridades fis
cais e monetárias, bem como a ori
entação e controle dos investimen
tos, particularmente no setor públi
co. Com vistas a lograr esses objeti
vos Internos, pretende-se alcançar, 
Imediatamente, maior articulação 
das autoridades monetárias e cons
tituir um órgão permanente de pla
nejamento ao mais alto nível, como 
medidas preparatórias às reformas 
bancárias e administrativa a serem 
apreciadas pelo Congresso Nacional." 
(PLANO TRIENAL DE DESENVOL
VIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 
- Governo João Goulart - edição 
da Presidência da República, 1963). 

Ao contrário, porém, teve vida efême
ra o cargo de Ministro Extr111ordinár!o do 
Planejamento, substituído que foi pelo 
de Ministro Extraordinário para a Refor
ma Administrativa, proficientemente 
exercido pelo hoje Senador Amaral Pei
xoto. 

Com o advento do Governo Castello 
Branco e para execução do PROGRAMA 

DE AÇAO ECONOMICA DO GOVERNO, 
restaurou-se o cargo de Ministro do Pla
nejamento e Coordenação Económica, 
ocupado pelo economista Roberto Cam
pos, até que, através do Decreto-Lei n.0 

200, de 25 de fevereiro 'de 1967, tlvésse
m::>s estruturado o Ministério do Plane
jamento e Coordenação Geral, constitu
Indo sua área de competência: 

"I - plano geral de Governo, sua 
coordenação. Integração dos planos 
regionais; 
II - estudos e pesquisas sóclo-eco
nômlcos, Inclusive setorials e regio
nais; 
III - programação orçamentária; 
proposta orçamentária anual; 
rv - coordenação da assistência 
técnica Internacional; 
V - sistemas estatístico e cartográ
fico nacionais; 
VI - organização administrativa." 

Coube, então, durante o Governo se
guinte, sob a supervisão do Dr. Hélio 
Marcos Penna Beltrão, executar o Pla
no Estratégico de Desenvolvimento, es
tando, a partir de então, definitivamen
te consolidada na administração pública 
brasileira a prática do planejamento 
econômico, através de órgão especifico, o 
Ministério do Planejamento e Organiza
ção Geral, finalmente, pela Lei n.o 6.036, 
de 1.0 de maio de 1974, transformado na 
Secretaria de Planejamento da Presidên
cia da República. 

A institucionalização do planejamento 
econômico ocorreu, também, por Impe
rativo constitucional, eis que a Cons
tituição de 1967 determinou: 

"Art. 46 - Ao Congresso Nacional 
com a sanção do Presidente da Re~ 
pública, cabe dispor, mediante Lei, 
sobre todas as· matérias de compe
tência da União, especialmente: 
•••••••••• o • o • o •••••• o • • • • • • • • • • • • • 

m - planos e programas nacionais, 
regionais e orçamentos plurlanuals; 

nesse ponto ratificada pelo texto vigen
te, nestes termos: 

"Art. 43 - Cabe ao Congresso Na
cional, com a sanção do Presiden
te da República, dispor sobre todas 
as matérias de competência da 
União, especialmente: 

O O O o O o O O O O O O O 0 O O O O I O O O 0 O 0 O O O O o O o o O o 0 

IV - planos e programas nacionais 
e regionais de desenvolvimento." 

[,, 
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Contudo, o Regimento Interno limita-
se, no art. 99, ao declarar: 

"Art. 99 -A Comissão de Assuntos 
Regionais cabe opinar sobre toda a 
matéria da competência dos organis
mos regionais de planejamento e 
execução de programas e planos de 
desenvolvimento." · 

Nada dispõe sobre planos setorlals, co
mo os que estão a cargo da EMBRATUR 
ou da SUDEPE, nem os Planos Nacionais 
de Desenvolvimento. 

Dai, o presente projeto, que altera a 
denominação da Comissão de Economia 
que passará a ser Comissão de Economia 
e Planejamento (CEP) e lhe outorga 
competência para opinar sobre proposi
ções pertinentes ao "planejamento eco
nômico e social, inclusive planos setoriais 
e regionais de desenvolvimento". 

Poder-se-la objetar que jâ cabe à Co
missão de Assuntos Regionais manifes
tar-se sobre planos e programas regio
nais de desenvolvimento. Não é menos 
verdade, entretanto, que conferida à 
comissão de Economia e Planejamento 
competência para pronunciar-se sobre 
planos nacionais e setorials, não teria 
sentido excluir de sua. apreciação o pla
nejamento regional pela intima correla
ção com os demais que hã, necessaria
mente, de ter. 

Entendemos, assim, justificada a pre
sente proposição. 

Sala das Sessões, em 14 de abril de 
1975. -Itamar Franco. 

LEGISLAÇA.O CITADA 

Regimento lntemo do 
Senado Federal 

• • • • o • o •• o ' •• o o ' • o • o •• o ••••• o • o ••••••••• 

Art. '73 - As Comissões Permanentes 
são as seguintes: 

1) Dlretora (CD); 
2) de Agricultura COA); 
3) de Assuntos Regionais C CARl; 
4) de Constituição e Justiça (CCJ); 
5) do Distrito Federal (DF); 
6) de Economia (CE); 
7) de Educação e Cultura (CEC); 
8) de Finanças (CF); 
9) de Legislação Social (CLS); 
10) de Minas e Energia CCME); 
11) de Redação (CR); 
12) de Relações Exteriores; CCRE); 

13) de Saúde CCS); 
14) de Segurança Nacional CCSN); 
15) de Serviço Público Civil <CSPC); 
16) de Transportes, Comunicações e 

Obras Públicas <CTl. 
• o ••• ' •• o ••••• o ••• o ••• o • o •••••••• o •••••• 

CAPlTULOII 
Da Composição 

Art. '78 - A Comissão Dlretora é cons
tituída dos titulares da Mesa, ·tendo as 
demais Comissões Permanentes o seguin
te número de membros: 

1) Agricultura, 7 (sete); 
2) Assuntos Regionais, 7 (sete); 
3) Constl tulção e Justiça, 13 (treze) ; 
4) Distrito Federal, 11 (onze); 
5 Economia, 11 (onze); 
6) Educação e Cultura, 7 (sete); 
7) Finanças, 17 Cdezessete); 
8) Legislação Social, 7 (sete); 
9) Minas e Energia, 7 (sete); 
10) Redação, 5 (cinco); 
11) Relações Exteriores, 15 (quinze); 
12) Saúde, 7 (sete); 
13) Segurança Nacional, 7 (sete); 
14) Serviço Público Civil, 7 (sete); 
15) Transportes, Comunicações e Obras 

Públicas, 7 (sete). 
§ 1.o - o membro da Comissão Dlre

tora não poderá fazer parte de outra 
Comissão Permanente. 

§ 2.o - A substituição dos membros da 
Comissão Dlretora, pelos Suplentes de 
Secretário, obedecerá ao disposto no art. 
89 . 

Art. 106 - A Comissão de Economia 
compete opinar sobre proposições perti
nentes : 

I - problemas econômlcos do País; 
II - operações de crédito, capitaliza-

ção e seguro; 
III- produção e consumo; 
IV -medidas; 
V - indústria e comércio em geral. 

O o O o O 1 I o O O O O O O I O 0 O 0 O O O O O O 0 O O 0 O 0 O 0 O O O o o o o 

O SR. PRESIDENTE (Mlllgml.hiíes l'into) 
- O projeto será publicado e, em segui-
da, · · · a · · L. 
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sessões, a fim de "receber emend ;s. Findo 
este prazo, será despachado às Comissões 
competentes. 

A Presidência recebeu as seguintes 
Mensagens, pela.s quais o Senhor Presi
dente da República, nos termos do dis
posto no art. 42, !tem VI, da constitui
ção, submete ao Senado propostas do Sr. 
Ministro da Fazenda para que seja le
vantada a proibição contida na Resolu
ção n.0 58/68, do Senado Federal: 
- N.0 75175 Cn.O 97/75, na origem), de 

ll-4-75, a fim de que seja autorlzad~ 
a Prefeitura Municipal de Itirapua 
(SPl, a elevar em Cr$ 500.000,00 (qui
nhentos mil cruzeiros), o montante 
de sua divida consolidada, e possa 
contratar empréstimo junto à Caixa 
Econômlca do Estado de São Paulo, 
destinado a financiar a execução de 
serviços de pavimentação de vias pú
blicas e obras de recuperação do Paço 
Municipal; 

- N.o 76/'75 (n.o 98/75, na origem), de 
11-4-75, a fim de que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Itapira 
CSP), a elevp.r em Cr$ 2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada, e 
possa contratar empréstimo junto à 
Caixa Económica do Estado de São 
Paulo, destinado ao financiamento de 
obras de pavimentação asfáltica e à 
execução de desapropriações para 
implantação de zona industrial e 
alargamento de ruas; 

- N.O 77175 (n.O 99/75, na origem), de 
11-4-75, a fim de que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Placatu 
(SP), a elevar em Cr$ 500.000,00 (qui
nhentos mil cruzeiros), o montante 
de sua dívida consolidada, e possa 
contratar empréstimo junto à Caixa 
Económica do Estado de São Paulo, 
destinado a financiar a execução de 
serviÇos de pavimentação asfáltlca de 
vias públicas daquela Cidade. 

As matérias serão despachada.s às Co
missões de Economia e de Constituição 
e Justiça. 

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

Concedo a palavra, por cessão, ao no
bre Sr. Senador Mattos Leão. 

O SR. MATl'OS LEAO - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores; volto, hoje, à tri
buna do Senado, para abordar um tema 
que muito me fascina. 

Na esteira dos empreendimentos épi
cos dos governos da Revolução, especial
mente do QQverno do Presidente Ernesto 
"Gelsel, nenhum, certamente, se Iguala, 
em dimensões continentais e na coopera
ção lnternaclona 1, à constru~ão do com
plexo hidrelétrlco de Itaipu, no rio Pa.
ramí, em meu Estado. 

Ita.ipu blna.c!onal é uma realidade. 
Longe de ser um acidente geográfico de 
separação e desencontro, constitui, Isto 
sim, uma oficina de trabalho, de inter
câmbio, de convivência e de fraternidade 
entre povos Irmãos, fecundando, ainda 
mais, o relacionamento. afetivo entre as 
Repúblicas do Paraguai e do Brasil. 

Tal realização atende às finalidades 
de uma politica de boa vizinhança, sem 
embargo d<t sua implicação na economia. 
de ambos os países. 

,Niío bt1st:::osse, já, a excelência de nos
sas relações amistcsas com aquela Na
ção, acrescente-se, agora, a,o patr!mônio 
dessa estima, o empenho comum de uma 
at!v!dade mutuamente benéfica. 

Este comportamento é da essência da 
filosofia do QQverno brasileiro no cam
po diplomático, pois reflete sucessivos 
pronunciamentos dos Presidentes Cas
tello Branco, Costa e Silva, Emílio Médlci 
e Ernesto Gelsel. 

A fabulosa usina que está sendo cons
truída é resultante dos esforços de dois 
países dispostos a alcançar, no presente, 
2.qullo que antes se punha em termos de 
futuro. Ambos er.frentam uma batalha 
contra o tempo, contra o subdesenvolvi
mento. E, como a natureza que os prote
ge é estuante, edênlca e pródiga, Italpu 
será a maior hldrelétrlca do mundo. Essa 
evidência empolga e arrebata, quando 
nos deparamos com o quadro das maiores 
hldrelétrlcas do mundo: 

Assuam - Eg!to . . . . 2 .100. 000 kw 
Ilha Solteira - Bra-
sil .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.200.000 kw 
Churchll Falls - Ca-
nadá .. . .. .. .. . .. .. . 5.200.000 kw 
Krasnosyarsh-
URSS .. . .. .. .. . .. .. . 6.096.000 kw 
Grau Coulee-EUA. 9.711.000 kw 
Italpu - Brasil/Pa-
raguai .. .. .. .. .. .. . 12. 600. 000 kw 

Permitam-me, Srs. Senadores, lembrar 
que, em 19 de julho de 1971, enfatizei o 
encontro dos Presidentes Méd!cl e 
Stroessner, ocasião em que ratificaram o 

'' 
j': 

:: 
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Interesse e a disposição de seus Gover
nos em assegurar a realização de estudos 
para o aproveitamento h!drelétrlco do 
trecho do rio Paraná, desde e inclusive 
"Sete Quedas" até a foz do rio Iguaçu, 
isto é, ao longo da fronteira aos dois pai
ses. Nessa oportunidade, deixei claro que 
o aproveitamento de "Sete Quedas" ho
je Ita!pu, estava nas cogitações do Brasil 
e, em particular, dos homens de meu Es
tado que, até aqui, têm nesse colosso de 
águas um dos atrativos turísticos de 
maior expressão internacional. 

Hã cerca de um século, para sermos 
precisos, eminentes engenheiros brasilei
ros, como os irmãos Rebouças, o Viscon
de de Mauá e Pereira Passos, ao realiza
rem estudos para projetas de investi
mentos no Oeste da então Província do 
Paraná, conceberam a idéia de aprovei
tar o potencial hldrelétrico de "Sete 
Quedas", hoje, "Itaipu". 

Desde então, esse grandioso projeto 
tem sido um sonho dos paranaenses, 
no curso de várias gerações, como o foi o 
do xisto plrobetuminoso, de São Mateus 
do Sul, hoje, finalmente, em vias de 
aproveitamento e industrialização pela 
PETROBRAS. 

E afirmei, categoricamente: ·... "que 
uma hidrelétrica desse porte permitirá a 
transmissão de energia num ralo de 
1. 200 km, Isto é, um mercado compreen
dido desde a costa do Brasil, no Rio de 
Janeiro, desde Brasilla, no Planalto Cen
tral, até o estuário do Prata, na altura de 
Montevidéu, beneficiando uma população 
estimada em mais de 60 milhões de ha
bitantes". 

Em 22 de maio de 1972, trouxe, para 
conhecimento da Casa, a realização da V 
Reunião dos Chanceleres dos Países da 
Bacia do Prata, que submeteu à aprecia
ção resoluções do Comitê Internacional 
da Bacia do Prata e aprovou tese do 
Brasil relacionada com o aproveitamen
to hidrelétr!co de rios internacionais de 
curso sucessivo, integrantes daquela ba
cia hidrográfica. 

Em 4 de setembro de 1972, voltei ao 
assunto ressaltando a audiência do D!
retor da "Administraclon Nacional de 
Eletricidad", Sr. Enzo de Bemardis, do 
vizinho país amigo, o Paraguai, com o 
Presidente Médicl, quando declarei: 

"Temos acompanhado, com satisfa
ção, os entendimentos que se adian
tam entre a Argentina e o Paraguai, 
para a construção da Usina Yacire
tá-Apipê, no rio Paraná e entre a 

Argentina e o Uruguai, para a cons
trução da Usina de Salto Grande, no 
rio Uruguai. Estamos em vias de dar 
nossa participação aos já referidos 
estudos conjuntos no rio Uruguai, 
com a Argentina." 

Em 12 de abril t:le 1973, novamente 
·abordamos o assunto, quando se publica
va o próximo encontro entre os Presi
dentes Médici e Stroessner, a 26 de abril, 
oportunidade em que formalizariam a 
constituição da Itaipu, blnacion.al, que 
vem administrando a execução da Usina 
de Italpu. 

Em 24 de agosto de 1973, desta tribu
na, enfatize! a Ratificação do Tratado 
para a construção de Itaipu, dizendo: 

"Faço essas observações para dar 
uma idéia do nosso regozijo no mo
mento em que o aproveitamento eco
nômlco do rio Paraná se transfor
ma numa realidade que empolga a 
Nação e, naturalmente, empolga, 
também, o meu Estado, como parti
cipante e beneficiário direto dessa 
grande obra no campo da energia 
elétrica." 

E lamentei que: 
" ... exatamente na hora. em que o 
Brasil e o Paraguai firmavam o ato 
final que traduz a sua disposição de
finitiva e irreversível de construir 
Itaipu, as relações diplomáticas en
tre o Paraguai e a Argentina chega.;. 
vam ao seu nívei mais baixo, refle
tindo um desapreço indireto ao nos
so Pais que, todos sabemos, não quer 
crescer sozinho, mas, como· dizia 
Churchlll, "não é uma Nação que 
tenha ·o covarde medo de ser gran· 
de." 

Exalte!, também, desta tribuna, o en
contro dos Presidentes Ernesto Geisel e 
Alfredo Stroessner, quando foi empossa
da a Dlretoria e o Conselho Deliberati
vo da Italpu, binacional, tendo, como 
Presidente, o eminente ex-Ministro de 
Estado General Costa Cavalcanti e pedi 
a transcrição, nos Anais do Senado, da 
"Ata histórica". 

Italpu, Srs. Senadores, já não é um 
desafio. l!: uma rea.lidade empolgante, orM 
gulho de brasileiros e paraguaios. 

No Paraná e no Paraguai, fala-se no 
"Ciclo de Itaipu'. Calcula-se que mais de 
10 mil operários, técnicos e engenheiros 
serão mob!llzados nas obras do desvio do 
rio Paraná, na constt'UÇão da 
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barragem da usina e nas obras comple
mentares. Grupos de apoio técnico e bu
rocrático, na própria obra em Foz do 
Iguaçu e no lado· pa,ragualo, deverão 
contar outros 4 a 5 mll funcionários. 

A rotatividade dos trabalhos e a ge
ração de atlvldades contratadas e sub
contratadas, paralelas à de oferta de 
serviços em geral, poderão elevar aquele 
total a 20 mil pessoas atlvas e suas fa
mlllas, aproximando-se de 80 ml! o 
número de pessoas dependentes das no
vas atlvldades, durante os 8 ou lO anos 
de construção da hldrelétrlca de Italpu. 

Como forte pólo de atração, nasce um 
novo "Eldorado" no Paraná. Muitos pio
neiros e conquistadores já estão deslo
cando-se ou programam mudar-se para 
a área. 

O Sr. Saldanha Derzi - Permite V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. 1\IATTOS LEAO - Com mu1to 
prazer, nobre Senador. 

O Sr. Saldanha. J)erzi - Nobre Sena
dor Mattos Leão, congratulo-me com V. 
Ex:.8 por trazer à Casa este magnífico 
pronunciamento em que salienta esta 
extraordinária obra, a obra do século, 
que será a construção da hidrelétrlca de 
Itaipu. Fui bonrado com um convite do 
Ministro de então, Oliveira Brito, para 
fazer parte da primeira Comissão brasi
leira que se dirigiu ao Paraguai, para 
sensibilizá-los e convidá-los para a or
ga·nlzação de uma Comissão mista, pa
ra estudar a vlab111dade da construção 
da então Hldrelétrlca de Sete Quedas. 
Aí iniciava de fato a Idéia da constru
ção de uma hldrelétrlca, em conjunto, o 
Brasll e o P.araguai. Realmente, esta 
obra, agora, depois dos estudos de viabi
lidade econômlca e localização, em que 
os nossos grandes técnicos optaram pe
la construção em Itaipu, que, em princi
pio, era Usina de Sete Quedas, esteja 
certo V. Ex.8 : será a obra do século e 
trará grande desenvolvimento à região 
brasileira do Centro-Sul e, especialmen
te, à potencialidade desse grande país 
mediterrâneo que é o Paraguai. E o Pa
raguai já deu a sua arrancada para o 
desenvolvimento somente com as démar
ches para a construção da Usina de Ital
pu. Teremos oportunidade, depois de 
1982, quando estiver concluída a Usina 
de Italpu, de ver trocado, totalmente, um 
panorama de desenvolvimento, um pa-

norama econômico, naquela região bra
sileira e no Paraguai. Multo grato a V. 
Ex.8 

O SR. MATTOS LEAO - Agradeço o 
aparte do nobre Senador Saldanha Derzl. 

Na verdade, há mais de cem anos se 
vem estudando o aproveitamento hidra· 
elétrlco de Sete Quedas, hoje Ita!pu. Se· 
rá a maior usina do mundo. Orgulho dos 
brasl!elros e dos paraguaios. Orgulho do 
trabalho Incessante de uma nação que, 
repito, não tem medo de ser grande. 

Agradeço o aparte de V. Ex.8 , pedindo 
seja incorporado ao meu modesto pro
nunciamento. 

Justlflca-se, pois, que o Paraná, com 
expectativa Idêntica à do Paraguai, es
teja vivendo o "Ciclo de Italpu" em sua 
economia. 

o Engenheiro Arturo Andreolll, Dlre
tor-Presidente da COPEL - Companhia 
Paranaense de Energia Elétrlca, diz: 

"O Paraná será o primeiro a bene
ficiar-se com a obra de Italpu, mes
mo antes que ela entre em opera· 
ção já que a fase de construção vai 
desencadear uma colossal moblllza· 
ção de recursos na área, para apoio 
das várias frentes de trabalho a se
rem abertas. 
Algumas centenas de milhões de dó· 
lares serão lnjetados na economia 
paranaense. Estradas de ferro e de 
rodagem, habitação, modernização 
urbana de Foz do Iguaçu - escolhi· 
da para sede da companhia - au· 
mento da arrecadação estadual, me· 
lhorla das condições sociais e educa· 
clonais na região serão alguns dos 
benefícios dlretos que o Paraná au
ferirá com a construção de Itaipu. 
Ainda como fator de extrema Impor
tância, Itaipu agirá como um pode· 
roso Instrumento de atração de ln· 
vestlmentos industriais no Paraná, 
além de criar oportunidades para a 
ampliação da capacidade de produ· 
ção das Instalações industriais já 
existentes no Estado." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o lm· 
portante, também, é que as indústrias 
nacionais já se movimentam no sentido 
de se qualificar na pa·rticlpação da cons
trução de Itaipu. 

Cláudio Bardella, Presidente da Bar
della S/A, de São Paulo, que já partici
pou da construção àa Uslna de Acarai, 
no Paraguai, e de uma usina na Repú-
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bllca Dominicana, acha que esta é a 
grande oportunidade e afirma: 

"Itaipu é a última e grande chance 
de o Brasil dominar o mercado inter
nacional de .equipamentos elétricos. 
Esta obra será a maior referência no 
mundo. E, na medida em que a in
dústria brasileira consiga participar 
de Itaipu, poderá consolidar uma po
sição internacional como fabricante 
de respeito de usina hidrelétricas. E 
o Brasil é o país que reune melhores 
condições, em todo o mundo, para 
·desenvolver tecnologia para aprovei
tamento hidrelétrico, por ser o maior 
mercado hidrelétrico mundial. Até 
agora, só aproveitamos 10% de nos
sa capacidade, cujo potencial está 
calculado em 150 milhões de quilo
watts." 

O Engenheiro Lucas Nogueira Garcez, 
Presidente das Centrais Elétricas de São 
Paulo - CESP acha que, se Itaipu 
entrar em funcionamento no ano de 
1982, o deficit brasileiro será pequeno. 
"Mas, se a obra sofrer atraso de um ano, 
o deficit atingirá dois milhões de quilo
watts e, então, teremos de nos voltar 
para um programa de energia nuclear 
cu aproveitar o potencial hidrelétrico da 
Amazônia." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, ape
sar destas considerações, com tristeza, 
deparamo-nos com a afirmativa do emi
nente e ilu::;tre colega, Senador Leite 
Chaves, representante do Estado do Pa
raná, que, na Sessão de 21 de março de 
1975, respondendo a aparte do Senador 
Alexandre Costa, disse, ao final: 

"E mais, nobre Senador, estamos na 
iminência. de jogar as últimas re
servas numa obra precipitada, sem 
estudo prévio, nem a consulta sere
na desta Ca.sa, que é Itaipu.'' 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senador_es, em 
que pesem o respeito e a admiraçao que 
tem·os pelo nosso companheiro, repre
sentante do nosso Estado, que é o nobre 
sena dor Leite Chaves, não me posso 
furtar à obrigação de declarar que essa 
afirmativa é plenamente infundada e 
descabida. J!: que esperamos de_ S. Ex.", 
oposicionista que é, uma oposiçao cons
trutiva, leal e sincera, visando ao bem 
coletivo, ao bem do Brasil, ao bem da 
nossa Pátria, jamais oposição negativista 
e destrutiva. 

Os estudos para o aproveitamento hl
drelétrlco do rio Paraná vêm, como já 
afirmamos e reafirmamos nesta Casa, 

do tempo do Engenheiro Rebouças, do 
Paraná ainda Província de São Paulo. 
Portanto, nobre Senador, não é uma. obra 
precipitada, segundo declarações de V. 
Ex. a 

Inúmeras foram as comissões de alto 
nível que se ocuparam em dimensionar 
o aproveitamento hidrelétrico do rio Pa
raná. Eis que, em 1961, a ELETROBRAS 
criou, com a aprovação do Ministério das 
Minas e Energia, Grupo de Trabalho pa
ra, sistematicamente, estudar as diversas 
sugestões e concepções propostas para 
esse aproveitamento e desenvolver estu
dos hidrológicos e geológicos complemen
tares e definir, do ponto de vista técni
co e econômico, o anteprojeto de uma 
hidrelétrlca. Paralelamente, os estudos 
de mercado ficaram a cargo do Comitê 
Energético da Região Sul, sob os aus
pícios da ONU, com a participação da 
ELETROBRAS. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. MATTOS LEAO - Com muito 
prazer. 

O Sr. Leite Chaves - Senador, não 
era meu propósito interferir no seu 
pronunciamento - multo belo, multo 
segur~. como tudo que V. Ex.a faz. Vou 
fazê-lo, apenas, porque sou quase que 
convocado. Fiz uma referência, uma alu
são, parque num discurso que fazia, fui 
nesse particular, aparteado, e não quis 
proceder irresponsavelmente. Estou fa
zendo um estudo sobre Itaipu e possi
velmente me pronunciarei nesta Casa. 
Mas, queria me referir à irreflexão do 
Governo. O Governo resolveu fazer !tal
pu. A previsão de custo inicial era de 
dois bilhões de dólares; e não tínhamos 
dinheiro .. A ELETROBRAS se propunha 
a custear parte desses recursos - um 
bilhão de dólares - e por ela, pela ELE
TROBRAS, gastos. Entretanto, não tí
nhamos, ainda, os meios, ou não tínha
mos as fontes onde buscar o outro bi
lhão. Mas, oco,;-re que uma semana gepç_is 
após a previsao de custo, Itaipu ja nao 
custaria dois bilhões de dólares e sim 
quatro bilhões. Então, esta é uma alusão 
a que eu queria me referir. Quer dizer, 
foi precipitação; não se sabia, ainda, as 
fontes onde buscar esse dinheiro. De 
outra parte, V. Ex.a sabe que existem in
formações, existem estudos, que compro
vam que dentro de 50 anos, ita.ipu será 
assereada, se não for contornada a ero
são no Noroeste do Estado do Paraná, 
no Noroeste do Estado de - P e 
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no Sudoeste de Mato Grosso. Não hã na
da a respeito, isto é, o estudo da erosão, e 
dentro de 50 anos a barragem estaria 
prejudicada. Diz-se que a barragem tem 
10 milhões de quilowatts; mas apenas a 
metade disso pertencerá ao Brasll. O 
quilowatt não sairá pelo preço que se 
diz; sairá por um preço muito mais ele
vado. Então, na realidade, há o seguin
te: nós, por ano, aumentamos a nossa 
capacidade de gasto, a nossa necessida
de de energia, em lOo/o. Rã estudos que 
admitem que poderíamos recorrer a ou
tros meios. No próprio Paraná haveria 
regiões onde pudéssemos fazer outras 
barragens sem esse excesso de preço, sem 
esse comprometimento excessivo dos 
nossos recursos. Então, foram, apenas, 
reflexões. E no que diz respeito ao gas
to, houve precipitações; não tínhamos 
as fontes, antes de anunciarmos Itaipu. 
J:Iavia a preocupação do Governo, então, 
ae anunciar obras-impacto, de desviar a 
vista do povo de problemas fundamen
tais e é por isto que foi feita a Transa
mazõnica na época; foi feita a ponte 
Rio-Nlteról e feita Itaipu. Tanto é que 
o Governo, atualmente, está procuran
do moderar o excesso, porque, da manei
ra que se pretendia fazer Italpu, podería
mos ter castigos e sérias represálias, 
pela Irreflexão. Não quero me pronun
ciar, não quero assumir posições em re
lação à obra; ainda a estou estudando; 
mas há reflexões, há pronunciamentos, 
há posições, já no Estado do Paraná 
seriamente contrárias a Itaipu. v. Ex.a; 
mesmo, sabe que nenhuma firma do 
PEU·aná f·oi convocada para Itaipu. Elas 
foram excluídas. A binacional não tem 
sede, como V. Ex."' diz em Foz do Iguaçu. 
Essa firma, Bordella, inclusive, criticou 
Itaipu porque ela foi excluída; e todas 
as firmas nacionais foram excluídas da 
construção das turbinas, sob a alegação 
de que não temos condições de fazer ei
xos de 50 toneladas. Por conseguinte, 
há uma série de críticas violentas con
tra Itaipu. Há mais preocupação em se 
dizer que teremos ou seremos a sede da 
maior barragem do mundo do que em se 
fazer um estudo completo acerca da. nos
sa capacidade energética. Mas, quero di
zer a V. Ex." o seguinte: eu não o apar
tearei, não quero entrar em conflito com 
V. Ex."', mesmo porque a minha posição 
não está definida acerca de Itaipu. Na
quele dia, fizemos aquela referência com 
base, porque, realmente, o Governo se 
precipitou. Ainda hoje, não sabemos 
de que meios vamos dispor para finan
ciá-la. Mas, não quero me pronunciar 

contra, nem quero ·entrar em atrito com 
v. Ex.", porque, honestamente, embora 
razões pesadas existam contra Italpu, 
não tenho ainda uma consciência for
mada a respeito. Estou fazendo um es
tudo e possivelmente voltarei a me pro
nunciar sobre esse assunto; talvez até 
concorde com V. Ex." 

O SR. MATTOS LEAO - Imagine se 
v. Ex." já quisesse se pronunciar contra 
Italpu. V. Ex." disse: "estamos na Imi
nência de jogar as últimas reservas nu
ma obra precipitada." 

Veja V. Ex." a gravidade. 
O ST. Leite Chaves - Excelência, as 

últimas, não. 
O SR. MAT.l'OS LEAO - Eu lhe darei 

novo aparte, aparte na hora oportuna. 
Estou analisando o aparte de V. Ex." e 
vou respondê-lo. 

"Numa obra precipitada, sem estudo 
prévio", Srs. Senadores. Vejam a vonta
de ferrenha e causticante de fazer opo
sição sem ter elemento nenhum, como 
acabou de dizer, em seu aparte, que não 
tem elementos, e eu os tenho aqui; e 
vou respondê-los todos, um por um. 

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex." me 
permite um aparte? 

O SR. MAT'l'OS LEAO - "Obra preci
pitada, .sem estudo prévio, nem a consul
ta serena desta Casa, que é Itaipu." 

Nós não temos culpa, nobre Senador 
Leite Chaves, que V. Ex." esteja apenas 
há sessenta dias nesta Casa. No quadriê
nlo passado, o Tratado de Italpu foi sub
met1do ao Congresso Nacional; foi cons
tituída uma Comissão Mista; o eminen
te Senador - hoje Ministro da Educa
ção e Cultura - Ney Braga - foi o Re
lator desta Comissão e os tratados de 
Itaipu foram aprovados por esta Casa. 

V. Ex." afirma, taxativamente, neste 
aparte infundado: "Nem consulta sere
na desta Casa, que é Itaipu", Senador 
Leite Chaves. 

Com muito prazer dou o aparte ao no
bre Senador Alexandre Costa. 

O Sr. Alexandre Costa - Peço descul
pa.s a V. Ex.", inicialmente, por inter
romper o brilhante pronunciamento que 
faz sobre a grande obra que, em 1982, 
deverá estar realizada, que é a Hidrelé
trlca de Itaipu, na sua terra natal, o 
Estado do Paraná. Já l1avia lamentado, 
r.obre Senador, quando aqui assisti, há 
dias, à crítica feita pelo nobre represen
tante do seu Estado, o Senador Leite 

I 
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Chaves, sobre, talvez, as duas grandes 
obras reallzadas no Brasil, nesses últi
mos lO anos. Em primeiro lugar a Tran
samazõnica, e logo depois, a Hidrelétrt
ca de Itaipu. Custa crer, a mim, que 
acompanho V. Ex.a nesses quatro anos 
de Senado e que assisti ao seu entusias
mo, ao seu desejo e à sua luta para ver 
concretizada, no seu Estado, essa grande 
obra que é Itaipu, que, como bem disse 
V. Ex.a, não é apenas uma obra nacio
nal, mas internacional, que produzirá 
12 milhões e 600 mil kw, considerada a 
maior hldrelétrica do mundo, e que po
derá servir a 60 milhões de habitantes, 
custa crer que, a priori, se critique Itai
pu, num desconhecimento completo, co
mo acaba de se verificar, criticando-se 
sem sequer conhecer as bases e as razões 
pelas quais ela está sendo realizada. 
Também custa crer que se critique, co
mo se criticou, a. Transamazõnica que, 
como Itaipu, também deve estar fora do 
conhecimento do nobre Senador Leite 
Chaves, esquecendo-se de que, no mundo 
de hoje, não é só o Brasil - dada a 
crise do petróleo -, existe a fome de 
energia. E quando o Brasil, numa de
monstração de gigantismo, junta-se ao 
Paraguai e seus irmãos da. América do 
Sul e projeta essa grande obra, possivel
mente, como disse há pouco um nobre 
aparteante, a maior obra do século, traz
se para cá, a pretexto de fazer-se opo
s!çao e não-somente para. fazer oposição, 
mas talvez para pagar os votos que re
cebeu dos oposicionista do seu Estado, 
fazendo oposição àquilo, precisamente 
àquilo de que mais necessita o Brasil 
nos dias de hoje. Esperar, nobre Sena
dor Mattos Leão, pelos estudos que Irá 
fazer o nobre Senador Leite Chaves; 
acreditar nas críticas violentas que são 
comuns a todas as grandes obras que se 
realizam, não-somente no Brasil, mas 
em qualquer parte do mundo; esperar 
que a oposição do nobre Senador Leite 
Chaves se defina. nesta obra, para que 
ela possa ser construída, é esperar de
mais, desde que obra desta natureza e 
deste porte jamais poderia ter sido ini
ciada, se não houvessem projetos ava
lizados por homens da maior responsa
bll1da.de, por engenheiros da maior ca
pacidade para realizá-los. O Brasil, que 
se orgulha da sua engenharia, e tem 
realizado, através de Inúmeras hidrelé
tricas, obras semelhantes - não do 
mesmo porte, mas um pouco menores -, 
não precisaria, absolutamente, aguardar 
a posição do nobre Senador Leite Cha
ves, nem a consulta que irá fazer aos 

técnicos, sobre a sua poss!billdade ou 
vlab!lldade. Assim sendo, congratulo-me 
com V. Ex.a pela defesa que faz do seu 
Estado, certo de que Itaipu não será 
apenas uma obra. do Brasil mas uma 
obra da América do Sul. Itaipu levará 
para o Estado do Paraná os benefícios 
diretos e ind!retos, aos quais V. Ex.a alu
diu. Congratulo-me, mais uma vez, com 
o .seu Estado, o gigante Estado do Pa
raná que, se hoje já é um Estado que 
se aproxima dos primeiros do Brasil, 
com Itaipu será, sem dúvida alguma., 
alinhado dentre os primeiros Estados, 
pela sua economia e pela sua capacida
de de produzir. Agradecendo, peço a 
V. Ex.a que continue a dar essa verda
deira aula de bras1lldade, de coragem e 
de crença, nos homens e nos técnicos do 
Brasil. Era o aparte que queria dar a 
V. Ex.a 

O SR. MATTOS LEllO - Senador Ale
xandre Costa, meus agradecimento sin
ceros às suas palavras bondosas, em re
lação à minha humilde pessoa. Mas, no
bre Senador Alexandre Costa, Itaipu já 
é, hoje, o orgulho dos brasileiros e dos 
paraguaios, entrelaçando os dois paises 
numa amizade firme e sincera, na cons
trução de uma hidrelétrica que, como 
mencionei, será a maior h!drelétrica no 
mundo, fornecendo energia não só para 
o meu Estado, o Paraná, mas para São 
Paulo, Santa. Catarina, Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro e 'até para Brasília, 
no Planalto Central. Meus agradecimen
tos a v. Ex.a, Senador Alexanare Costa, 
pelo seu aparte. 

O Sr. Saldanha. Derzi - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. MA'l'TOS LEAO - Com todo o 
prazer. 

O Sr. Saldanha Derzi - Nobre Sena
dor Mattos Leão, o aparte do eminente 
Senador Leite Chaves vem, mais uma 
vez, dar razão ao Governo e provar o 
quanto ele estava certo ao dar inicio 
aos entendimento pal'a a construção 
desta grande obra do século, que é a 
Hidrelétrica de Itaipu. Diz S. Ex.a que 
os gastos com a construção da H!drelé
trica de Itaipu já eram previstos pelo 
Governo, naquele tempo, em dois bilhões 
de dólares; e o próprio Governo, agora, 
afirma que ela custará quatro bilhões de 
dólares. Jl: verdade, eminente Senador. 
Está certo o Governo, porque o aumen
to do custo da Hldrelétr!ca de Ita!pu veio 
exclusivamente pelo aumento do petró-
leo, pelo . · · do --
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prima.s, que dobrou, praticamente, o va
lor de todos os materiais de construção. 
t a razão porque o Governo, hoje, afir
ma que Itaipu custará quatro bilhões de 
dólares. Essa obra. poup·ará ao Bra.sil 
gastos maiores com o petróleo. Quer di
zer, melhorará a. nossa. economia, por
que em vez de Importarmos petróleo, a 
custo do dólar, usaremos as energias da 
hldrelétrica de Italpu. Se não tínhamos, 
naquela oca.sião, os dois bilhões de dó
lares para a. construção de Italpu, viu 
S. Ex.a, e vimos todos nós bra.silelros, 
que o mundo Inteiro, Inclusive a União 
Soviética., velo oferecer recursos ao Bra
sil para a construção dessa grande obra, 
que realmente será a. redenção daquela 
Região do Paraguai e do Brasil. Bem 
certo estava e está o Governo em cons
truir essa grande obra, que será a nossa 
redenção. Quando vemos aquela grande 
obra americana. de 9.500.000 kW, que Irá 
produzir apenas 23. 000. 000.000 mw /h, 
veremos Italpu, com. uma. corrente ·con
tinua, a produzir, com. apenas 12.600.000 
kW, 60.000.000 mW/h. ora., Srs. Sena
dores, é essa, realmente, a obra que o 
Brasil está precisando para Imprimir, 
definitivamente, o seu progresso e fir
mar-se como uma nação de primeira 
grandeza perante o mundo. Multo obri
gado a V. Ex.a 

O SR. MATTOS LEAO - Agradeço o 
aparte de V. Ex.a. 

O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. MATTOS LEAO - Ouço o no
bre Sr. Senador Paulo Guerra. 

O Sr. Paulo Guerra - Gostaria. de lem
brar, nesta oportunidade, que o Governo 
Dutra, quando Iniciou, ou pretendeu lnl
clar, a. Barragem do Rio São Francisco, 
para construir a Hldrelétrlca de Paulo 
Afonso, criticas Iguais foram felta.s, In
clusive ba.seada.s e calcadas em opiniões 
de engenheiros norte-americanos que fo
ram até o grande rio e voltaram dizendo 
não ser possível a construção da. barra
gem naquela região. Foi a engenharia. 
nacional - lldera.da e chefiada por Mar
condes Ferraz, com uma grande equipe 
de engenheiros bra.sileiros -, que reali
zou o milagre de transformar aquele rio 
no grande potencial hidrelétrico de 
Paulo Afonso, sem o qual o Nordeste es
taria, hoje, muito mais miserável e multo 
mais subdesenvolvido. 

O SR. MATl'OS LEAO - Agradeço ao 
nobre Senador P.aulo Guerra o aparte 
substancioso que acaba de nos conferir. 

O Sr. Leite Chaves - Nobre Senador, 
v. Ex.a me assegurou - eu não gostaria 
- mas estou sendo meio insultado. 

O SR. MATTOS LEAO - Gostaria que 
V. Ex.a. solicitasse o aparte que, com 
multo prazer, o daria. Estou apenas me 
reportando ao final de uma. aparte de 
V. Ex.a., no qual afirma. categor!ca e ta
xativamente que estamos na. Iminência 
de jogar as últimas reservas numa obra 
precipitada., sem estudo prévio, nem con
sulta serena desta Casa, que é Italpu. 
V. Ex.a o afirmou, está no Diário do 
Congresso Nacional. V. Ex. a., nobre Sena
dor, com todo o respeito e toda a con
sideração que lhe tenho, fez uma afir
mativa totalmente Infundada, totalmen
te descabida ... 

O Sr, Leite Chaves - Fiz, e quero con
firmar com mais ênfase ... 

O SR. MA.TTOS LEAO - . . . Inclusive 
V. Ex.a acaba de confessar, no aparte 
anterior com que nos honrou, que não 
sabe quanto custa, qual ,a e.conomla •.• 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex.a. também 
não o sabe. 

O SR. MA.TTOS LEAO - . . . e, entre
tanto, alega taxativamente que é uma 
obra precipitada, sem estudo prévio, sem 
a. consulta serena desta. C,asa, quando foi 
aqui aprovado o Tratado de Itaipu. Re
pito a V. Ex.a, nobre Senador Leite Cha
ves, foi nesta casa aprovado o Tratado 
de Italpu por um.a Comissão Mista, da 
qual foi Relator o eminente Senador Ney 
Braga, hoje Ministro da Educação e Cul
tura. 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex.• me con
cede um aparte? 

O SR. MA.TTOS LEAO - Com multo 
respeito, dou o aparte a. V. Ex.a 

O Sr, Leite Chaves - Quando fiz 
aquela referência, o fiz à precipitação 
que, realmente, houve. Qualquer pais do 
mundo, sobretudo subdesenvolvido ou em 
desenvolvimento como o nosso, não pode 
fazer uma grande obra sem a avaliação 
dos custos e no Pais não foi feito. Esse 
próprio projeto a que V. Ex.a. se refere ... 

O SR. MA.TTOS LEAO - V. Ex.a. hã de 
me permitir: V. Ex.11 não conhece nada 
de Italpu. 

O Sr. Leite Chaves - Não foi feita a 
avaliação. 
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O SR. MATTOS LEAO - Foi feita, sim 
Excelência! Foi feita a avaliação da 
obra. 

O Sr. Leite Chaves - Mas não o foi 
serenamente. Foi aprovado em um mês 
e não houve alteração de uma virgulai 

O SR. MATTOS LEAO - Há estudos 
de 100 anos! o Paraná ainda era Pro
víncia de São Paulo! 

O Sr. Leite Chaves - E&se projeto que 
veio para o estudo do Senado foi exami
nado dentro de um mês, sem que hou
. vesse alteração de uma virgula - apro
vou-se in totum. 

O SR. MATTOS LEAO - Isso depol.'l 
de todos os estudos feitos em 100 anos, 
nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves - Quero mostrar 
que não estou só, mas V. Ex.8 tem vl.'lto 
inclusive os estudos do Estado de São 
Paulo. Veja como é a pressa, não somen
te na decisão de fazer, é na falsidade 
das informações. Recentemente, a. pró
pria. Itaipu anunciou que, dentro de 90 
dias ou 6 meses, estaria pronta a Es
trada de Ferro Cascavel-Guafra, na Foz 
do Iguaçu. Af, o próprio O Estado de 
S. Paulo mostrou que para essa estrada 
funcionar se deveria fazer a estrada de 
metros, que nem sequer os engenheiros 
sabiam que era necessária. Então tudo 
é precipitação. V. Ex.8 não sabe e eu 
lanço o repto: quanto vai custar Italpu? 
Quem vai financiar esta obra? 

O SR. MAn'OS LEAO - V. Ex.a agora 
me reptou ... 

O Sr. Leite Chaves - Outra coisa: a 
União Soviética não a flnanc!ará; ela se 
propôs a fazer as turbinas de 750 mil kW 
cada uma - · aliás, cada turbina desta 
é maior do que todo o potencial de 
Paulo Afonso - ela se propôs a isto, 
com preterição da nossa Indústria, da 
Indústria nacional. 

O SR. MAn'OS LEAO- V. Ex.8 está 
totalmente enganado e mal Informado. 
V. Ex.8 continua a. fazer afirmações lnve
ridlcas, Infundadas, como fez quando 
ofendeu o nobre Líder Petrônlo Portella, 
dizendo que o Líder havia "apunhalado" 
o Senador Paulo Brossard, neste plená
rio. V. Ex.a nesse ponto, está fazendo 
afirmações Infundadas e lnveridlcas. Na 
verdade, quanto a Italpu não se afirmou 
Isso. Eu tenho acompanhado com des
velo a construção de Itaipu, porque acho 

que é uma obra grandiosa para o· Paraná 
e para o Brasil ... 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex.8 me per
mite terminar o aparte? 

O SR. MA'l'TOS LEAO - Mas V. Ex.a 
me desculpe, v. Ex.8 continua. a fazer 
afirmações Infundadas e lnverídlcas. 

O Sr. Leite Chaves - V. Ex.8 me per
mite terminar o aparte? 

O SR. MAn'OS LEAO - Eu estou com 
a palavra e gostaria que V. Ex.8 termi
nasse o seu aparte para que eu tivesse 
condições de responder. 

O Sr. Leite Chaves - nustre Senador, 
V. Ex.8 sabe o apreço e o respeito que 
tenho por V. Ex.a No caso do Senador 
Petrônio Portella, eu o tenho como tes
temunha. Eu disse "como se fora apu
nhalado?" Eu não disse isso e S. Ex.a 
sabe que não houve essa intenção. Sabe, 
Inclusive, do nosso entendimento e do 
meu respeito. Então, Senador, term!nan~ 
do: o nosso Estado, o Paraná, é quem 
mais está sofrendo com esta obra. Pri
meiro, foi obrigado a renunciar a qual
quer pretensão de cobrança de impostos. 
A área que vai ser coberta é a das mal.'l 
férteis; a área de fert111dade corresponde 
à área de fertilidade de toda Israel - e 
.a lndenlzação não está sendo justa. Ade
mais, irresponsavelmente, anunciou-se 
que a obra tinha sido iniciada e um 
fluxo enorme de pessoas, de todas as 
partes do Pais, estão afluindo para o 
Paraná, e não encontram o que fazer, 
aumentando a ociosidade da mão-de
obra. Trabalhadores já estão saindo 'da 
área do café e criando, além das precipi
tações normais, outras que vêm acen• 
tuar as dificuldades sociais que nós esta
mos encontrando. Mas, Ex.•, eu não sou 
contra a obra, porque ainda não termi
nei meu estudo. Eu me referi a aspectos 
que o Governo não está considerando, 
inclusive, este aspecto que é serilssimo, o 
aspecto ... Eu gostaria que V .. Ex.• pres
tasse atenção às minhas considera-
ções... ' 

O SR. MATTOS LEAO - Estou pres
tando atenção. 

O Sr. Leite Chaves - . . . o aspecto 
da erosão do Norte do Paraná, do Sul do 
Mato Grosso, do Leste de São Paulo. Há 
estudo que diz que a barragem será asso
reada, será soterrada em clnqüenta anos 
e nada foi feito neste sentido, nem se
quer um estudo. Mas não sou 
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Itaipu, não tenho uma motivação ainda 
para Isso, mas espero que no final do 
meu estudo, eu possa me pronunciar ou 
a favor ou contra a obra ou então,"fazer 
apenas sugestões a seu respeito. Estou 
estudando Italpu. 

O SR. MA'l'TOS LEAO - Quero dizer 
a. V. Ex.a, Senador Leite Chaves, que 
V. Ex." me perdoe. V. Ex.a diz que não é 
contra, mas diz que é uma obra. preci
pitada, sem estudo prévio, nem consulta 
serena desta Casa. 

Na verdade, V. Ex.a não estudou o as
sunto. v. Ex. a não conhece o assunto. 

Primeiro, o custo da obra, vou infor
mar a V. Ex.a: quatro bilhões de dólares, 
incluindo juros durante a construção, 
para uma capa.cld:ade geradora instalada 
de doze milhões e seiscentos m!l kw. 
V. Ex." falou em dez milhões! O custo 
unitário da obra será de trezentos e dez 
dólares por kilowatt Instalado, um dos 
mais baixos para o a.proveitamento hi
drelétrico desta m;agnttude. 

O Sr. Leite Chaves - Quanto? 
O SR. MA'l'TOS LEAO - Um dos mais 

ba.lxos: trezentos e d•ez dólares .por kilo
watt instalado, um dos mais baixos para 
lliProve~tamento hidrelétnco dessa. mag
nitude. 

O Sr. Leite Chaves - O estudo inicial 
dava como de duzentos dólares. 

O SR. MATTOS LEAO - V. Ex.a vai 
me per.tnltir, eu estou com a palavra, não 
d~i a.paT.te a V. Ex.a 

V. Ex." deveria sa:ber, também, Senador 
t.elte Chaves, que a oposição é muito 
fácil de fazer no sentido destrutivo, mas, 
oo sentido construtivo é difícil. 

Quando estiver operando, integralmen
te, ·a produção da energia de Italpu, em 
lllll a1110 de c•on.odlções média, represen
tará economia de doze a quinze milhões 
de toneladas de petróleo, ou seja, vinte 
e cinco a ·trinta milhões d:e toneladas de 
cElll'Vão que seriam necessárias pa.ra pro
duzir ·energia equivalente em ·usma ter
·moelétrlca. 

O Sr. Leite Chaves - O Oo'Vel'IIlO não 
vai ter oo·ndições de concluir ... 

O SR. MATTOS LEAO - Deixe-me 
c:~r. não dei aparte a V. Ex." 

O SR. PIRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Pediria ao nobre orador que terml
rnasse o seu dlscua-so, pois o seu tempo 
está esgotalC!o. 

O SR. MATTOS LEAO - Pedlrla a 
v. Ex.a mais cinco mmutos, para ter
mina:r. 

Firmas bras!Jel:ras e para.gu·aias: todas 
as fiT'Il1:as brasileiras em condições estão 
sendo consultadas, como as pa.Ta.guaias, 
porque há o Acordo de Italpu, como já. 
mencionei em meu pronunciamento. 

Estes fatos levaram a ·alta admlnistra
ção de ltalpu a decidir que, no caso da 
elaboração do projeto, somente a firmas 
b11asilelras ,e paraguaias, isoladamente o.u 
em consórcio, serão adjudicados os con
tratos de construção civil. Veja V. Ex." a 
precaução da diretoria de Italpu. 

O f!naru:Lamento da obra se fad atra
vés dos recursos do empréstimo compul
sório - V. Ex."' não sabia, e eu digo a 
V. Ex." e esclareço a esta Casa -pela 
captação de meios financeiros através 
da ar~adaçáo do empréstimo compul-
sório lnstituido em favm- da ......... . 
ELETROBRAS pe1a Lei Complementar 
n.0 13, de 11 de outubro de 1972, e pela 
Lei 011dlnária n.0 5.824, de 14 de novem
bro de 1972. Os recursos com que o BrasU 
·entrará são do ·empréstimo compulsório, 
nobre Senador Leite Chaves. Pelo vulto 
dos ~ecursos necessário•s, eu posso afir
mar a V. Ex.a, baseado em Relatório da 
Itaipu Binacional que quase dois terços 
serão provenientes da poupança Interna 
'br.asUel:ra. Veja V. Ex."' que o País tam
bém não vai ficar endlvl,àa.do, como falou 
nesse mesmo aparte. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. MA'l'TOS LEAO - V. Ex.a me 
permita, eu vo:u tlmnina.r. 

O Sr. Léite Chaves - V. Ex.a não me 
dá o apal\te? 

O SR. MATTOS LEAO - V. Ex.a fala 
no fluxo de pessoas. No Paraná, sempre 
existiu isso. O Paraná é um Estado fabu
loso. Gente de todo o :&-as.ll, genrte de 
todo o mundo vai para o Paraná, que 
tem lugar para ·todo mundo. O Paraná é 
um Estado ·extraordlll'lârio, que tem gente 
de norte a sul, de leste a oeste. V. Ex.a 
mesmo, nobre Senadot<, é um exemplo. 
V. Ex."', há 15 anos, velo da Pa11aíba, to! 
p!l/Xa Londrina, lá se Instalou, trabalhou, 
lutou e merec•eu a consideração do ,povo 
parooaense, ·e aqui hoje, com muita 
honra para nós, V. Ex.a é Senador, nas
cido na Pruraíba., rep1.1esentando o Paraná. 
rsso, pal~a nós, é um orgulho. o Paraná 
é um Estado grandioso, :recebe rtodos de 
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braços abertos - não-somente os brasi
leiros, mas gente vinda de todo o mundo. 
V. Ex. a sabe que nós temos eolônia aJem.ã, 
colônia holandesa, colônia japonesa, di
versas colônias de pal&es do mundo in
teiro. 

O Sr. Alexandre Costa. - Permite 
V. Ex.a um aparte, nobre Senador Ma.ttos 
Leão? 

O SR. MATTOS LEAO - Eu consulta
ria a Presidência ... 

O Sr. Alexandre Costa - t rápido, o 
aJPall'te. 

O SR. PRESIDENTE (MagàlbãesPinto) 
- O nobre orllidor :não pode conceder 
mais ·SJPartes. 

O Sr. Alexandre Costa - Somente para 
dizer a V. Ex.a, Sr. Senador Mattos Leão, 
que o nob~e Senador Leite Chaws tem 
l.ncursionllldo permanentemente por uma 
gama de .problemas nacionais, que tem 
trazido p!llra o plenário desta Casa, aliás 
com l'ara felicidade, mas é com Infelici
dade completa a intervenção qlle! faz 
ho}e sobre a condição da IDdrelétrica de 
Itaipu. E tanto o que e·stou afirmando é 
verciade, que .duvido que encontre apoio 
nos ·eminentes engenhei•ros que coiiliPÕem 
·a. ba:ncada. do MDB, Senadores Itamar 
Fra.neo e Roberto Saturnialo, porque não 
é possível admitir-se que o possa conce
ber que al!!lllém. traga. para esta Casa 
uma obra •cia maior importância, como 
é Itaipu, para se dizer que pode, seria
mente, haver ·a possibilidade de ooterra.r 
uma barragem, como se a Engenharia 
nacional e os homens que estudaram 
Itaipu a tlv·essem felJto como quem faz 
cerca no qutnta.l. Não, Sr. Senador; o 
:problema é sério e técnico. Tanto técnico 
na economia, qumto té:cnleo nas obras, 
e só quem estiver em condições de dis
cuti-lo ;poderá aJPartear V. Ex.3 , para 
dizer dos prós ·e dos contras da gra.nde 
obra do século, que é Itaipu. 

O SR. MATTOS LEAO - Agradeço a 
V. Ex.a, nobre Senador Alexandre Costa. 

Sr. Presidente, jâ vou terminar o meu 
pronunciamento: 

Portanto, uobre Senador, a afirmativa 
de que não houve estudo prévio é incor
reta. 

E, finalmente, o Senador Leite Cha
ves declarou não ter havido a consulta 
serena desta Casa. 

Explicar-se-la, talvez, a assertiva de 
S. Ex.11 levando-se em consideração que 

somente há pouco mais de dois meses, 
efetivamente, vem convivendo nesta Ca
sa. Mas, se não bastasse a ampla divul
gação dos fatos legislativos, através de 
jornais, rádios e televisão, tem S. Ex.• 
os Anais do Senado para verificar que 
este Poder aprovou o Tratado, tendo sido 
Relator o eminente Senador Ney Braga., 
hoje Ministro da Educação e Cultura. 
Tomaria conhecimento, também, de te

. rem sido aprovados, pelo Congresso N.a

. clonai deste Pais e do Paraguai, Proto-
colos sobre Legislação Trabalhista e de 
Previdência Social para a Itaipu bina
clonal. 

Entendo, nobre Senador Leite Chaves, 
e S. Ex.a há de concordar, que assertivas 
precipitadas e lnveridicas prejudicam 
nosso Estado e nosso Pais, enquanto que 
a oposição criteriosa e sadia concorre 
para o aprimoramento da democracia e 
para o engrandecimento da Nação. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, pre
tendo retornar, oportunamente, ao as
sunto, dado a sua grandiosidade e im
portância, refutando, sempre, afirmações 
negativistas, porque, ·na verdade, penso 
no amanhã que vai nascer das turbinas 
dessa hidrelétrica e na energia criadora 
àe um novo mundo, de que o Brasil e o 
Paraguai serão os obreiros redentores. 
Muito bem! bem! Palmas.) 

Comparecem mais os Srs. Sena
dores: 

José Gulomard - José Esteves -
cattete Pinheiro - Jarbas Passari
nho - Alexandre Costa - Henrique 
de La Rocque - Fausto Castelo
Branco - Petrônio Portella - VIr
gílio Távora - Marcos Freire - Wil
son Campos - Lu!z Cavalcante -
Gilvan Rocha - Heitor Dias - Dir
ceu Cardoso - Gustavo Capanema 
- Itamar Franco - Mendes Cana
le -Leite Chaves - Evelásio Vieira 
- Leno!r Vargas - Otalr Becker -
Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (M'agalhá.esPlnto) 
- Terminada a Hora do Expediente, pas-

ORDEM DO DIA 
Item 1 

votação, em turno único, do Re
querimento n.0 46, de 1975, do Se
nhor Senador Nelson Carneiro, soli
citando o desarquivamento do Proje
to de Lei do Senado n.O 135, de 1973, 
de sua autoria, que regula a aliena
ção de bens imóveis do Distrito Fe-
. · e dá · 
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: Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa..) 

Aprovado. A matéria continuará sua 
tramitação normal. 

Item Z 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.0 47, do Senhor Sena
-dor Nelson Carneiro, solicitando o 
desarqulvamento do Projeto de Lei 
do Senado n.o 7, de 1974, de sua 
autoria, que acrescenta parágrafo ao 
art. 11 da Lei n.0 3.807, de 26 de agos
to de 1960, mantendo a qualidade de 
dependentes do segurado para os fi
lhos 'estudantes com idade acima do 
limite previsto no Inciso I. 

Em votação o requerimento. 
~ Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. A matéria continuará a sua 
tramitação normal. 

Item 3 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.o 48, de 1975, do Senhor 
Senador Nelson Carneiro, solicitando 
o desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n.o 31, de 1974, de auto
ria do Senhor Senador Vasconcelos 
Torres, que dá nome de "Edson Car
neiro" ao Museu do Folclore. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam quei
ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. A matéria continuará a sua 
tramitação normal. 

Item 4 
Votação, em turno único, do Re

querimento n.o 49, de 1975, do Se
nhor Senador Nelson Carneiro, soU
citando o desarqulvamento do Pro
jeto de Lei do Senado n.0 66, de 1974, 
de sua autoria, que trata igualmente 
os aposentados antes e depois da Lei 
n.o 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. A matéria continuará sua 

tramitação normal. 
ltem 5 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 130, de 1975, de au-

toria do Senhor Senador I.our!val 
Baptista, sollcitando a traru;crição, 
nos Anais do Senado, da saudação 
feita pelo Senador Magalhães Pinto, 
Presidente do Congresso Nacional, ao 
Presidente Ernesto Geisel, em nome 
õo Diretório e da Comissão Executi
va Nacional da ARENA e do discurso 
pronunciado pelo Senador Luiz Via
na Filho, como orador oficial do Par
tido, õurante a Sessão SOlene do Dl
retório Nacional da ARENA, realiza
da no Plenário do Senado Federal, 
comemorativa ao 11.0 aniversário da 
Revolução de 31 de março de 1964. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovado. Será feita a ·transcrição so
licitada. 

Saudação feita pelo Senador Magalhães 
Pinto, Presidente do Congresso Nacional, 
ao Presidente 'Ernesto Geisel, em nome 
do Diretóri.o e da Comissão Executiva Na• 
cional da ARENA. na Sessão Solene do 
O:iretório Nacional daquele Partido, rea
lizada no Plenário do Senado Federal, 
comemorativa do n.o Aniversário da 
Revolução de 31 de Março de 1964, que 
se publica nos termos do Requerimento 
n. 0 130/75, de autoria do Senador lou
rival Baptista. 

"Na pessoa de Vossa Excelência, Se
nhor Presidente Ernesto Gelsel, home
p.ageamos a Revolução de 1964, neste 
encontro em que a ARENA, pela unani
midade dos que nela se congregam, ce
lebra o transcurso do décimo-primeiro 
aniversário desse marco histórico. 

Na Presidência da República, condu
zindo superiormente os destinos nacio
nais, fiel aos Ideais democráticos que 
Inspiraram o Movimento de 31 de Março, 
vem Vossa Excelência dedicando-se não 
apenas à obra de consolidação do nosso 
senvolvlmento político para assegurar a 
bém à de Iniciar a execução do projeto 
político reclamado pelo atual estágio da 
solenidade brasileira. 

Ao desenvolvimento económico e à 
prosperidade material alcançados pela 
Revolução neste periodo, compreendeu 
Vossa Excelência, com clara visão de es
tadista, que era necessário aliar o de
senvolvimento político para assegurar a. 
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estab!lldade e a paz social em nome da 
própria manutenção das conquistas que 
constituem o grande património da Re
volução. 

A crise institucional de natureza crô
n!ca, que lançou o Brasil de pós-guerra 
em décadas tumultuárias, foi, estrutural
mente, uma crise de subdesenvolvimento 
econômlco e político, expressando-se pe
los nivela de vida inferiores e pela au
sência de verdadeiros mecanismos de
mocráticos. 

Quando as transformações na ordem 
produtiva nos introduziram na fase In
dustrial, acelerando a urbanização, os 
antigos arcabouços começaram a estalar 
e exigir reformas multas vezes colocadas 
como bandeiras de exploração demagó
gica. 

Correspondeu a essa realidade uma 
fraqueza ·Intrínseca do organismo poli
tico. 

Contingentes cada vez mais numerosos 
ingressaram no processo politico - o que 
se deu após 1930 e, sobretudo, depois de 
1945- agravando o esvaziamento do su
perado sistema, descompassando o seu 
rttmo lento e insuficiente e gerando epi
sódios dramáticos de que são exemplos 
as sucessivas crtses de poder. 

Nesse quadro é que creio justo situar
se o Movimento Revolucionário de Março, 
desencadeado no instante em que a ruina 
das instliulções, fazendo iminente o caos, 
criara o vácuo do Poder. 

Os revolucionários - militares e Clvls 
- assumiram, então, todos os riscos em 
defesa da nossa civlllzação e do teor de
mocrático de nossa existência. 
· Em onze anos foi possível criar e ga
rantir novo ritmo de desenvolvimento e 
restaurar as condições de trabalho pro
dutivo. 

Estes são êxitos concretos e duradou
ros. 

A presença de vossa Excelência no 
Governo, desde o primeiro momento, 
inaugurou novas esperanças pelo estllo 
moderno, austero e renovador. E pela 
inspirada inlciatlva de convocar a Nação 
para discutir e implantar o projeto po
litico reclamaào para a construção da 
nova e aberta sociedade brasileira. O 
nosso Pais, que tem o privilégio de uma 
população predominantemente de mo
ços, sempre foi senslvel aos movimentos 
de renovação. Este, O· superior entendi
mento do Governo de Vossa Excelência, 

que confraterniza, no trabalho criador, 
todos os que pelejam na defesa de valo
res perenes da nossa vida e dos compro
Jn!ssos da vocação liberal de nossa His
tória. 

A politica é exercício permanente. 
Foi a falta da prática democrática du· 

rante longos anos, no Estado Novo, que 
criou as massas despreparadas, afinal ar
rastadas na esteira da aventura tota.U
tária. Não é possível desconhecer esse 
fato e é necessário tirar as conseqüên· 
cias que ele impõe. 

Consciente dessas responsabilldades, 
vem Vossa Excelência processando a re
forma politica indispensável à obra re
volucionária. Per outras palavras, vossa 
Excelência completa a revolução econó
mica, liderando a revolução politica e 
social para a construção do Brasil do 
futuro. 

De 64 até 1978, cerca de 18 milhões de 
jovens são nova presença no processo 
eleitoral. Criar as condições para que as~ 
sumam a condução do destino nacional 
é o grande desafio da atualidade, tão 
bem compreendido por Vossa Excelên· 
cia. 

onze anos vividos, o Pais alcançou nova 
perspectiva histórica. A mocidade não 
pode ficar confinada à áspera experiên
cia de nossa geração, como herdeira ape
nas do passado. Ela está olhando para a 
frente e encontra o Estado em desenvol
vimento acelerado e com melhores ins~ 
trumentos para a defesa da ordem e do 
trabalho. 

Cumpre-nos, agora, com o programa 
àe v. Ex.a, conquiStar a confiança dos 
moços e assegurar o papel histórico de 
sua participação na vida pública. 

A ARENA, identificada com a sábia 
orientação de Vossa Excelência, mani
festa ao Chefe do Governo a solidarie
dade que lhe deve, no momento em que 
o Movimento de 31 de Março, por força 
de sua própria dinâmica, com fidelidade 
às suas origens, enfrenta a grande tare
fa politica de abrir novos caminhos pa
ra completar a obra renovadora da Re
volução. 

Esperamos que ao fim de seu manda
to, Senhor Presidente Ernesto Geisel, es
ta Nação, trilhando com serenidade os 
rumos do futuro, venha a ser, com a 
graça de Deus, um exemplo de convivên
cia fraterna, de concórdia social e de 

· aos · do · · ·· 
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Discurso pronunciado pelo Senador Luiz 
Viana, como orador oficial do Partido, 
na Sessão Solene do Diretório Nacional 
da ARENA, realizada no Plenário do Se
nado Federal, comemorativa do 11,0 Ani· 
versário da Revolução de 31 de Março 
de 1964, que se publica nos termos do 
Requerimento n.0 130/75, de autoria do 
Senador Lourival Baptista. 

"Ao nos reunirmos para ee!ebrar o dé
cimo-primeiro aniversário da Revolução 
de 1964, quis Vossa Excelência, Senhor 
Presidente, me coubesse a honra de ex
temar os sentimentos do nosso partido, 
Indissoluvelmente vinculados ao movi
mento revolucionário, que redimiu o Bra
sil conduzindo-o à prosperidade, à se
gurança. e à honra, sentimo-nos orgu
lhosos e jubilosos. Orgulhosos por inte
grarmos a Allança Renovadora Nacional 
que · o Inesquecível Presidente CastellÓ 
Branco chamou "a grande força poli
tica da Revolução no Brasil". Jubllosos 
por constatarmos que em período tão 
exíguo logrou a Revolução transformar 
profundamente o Brasil, proporcionan
do-lhe as bases de uma nação poderosa. 

Oportuno, Senhor Presidente,. tão fra
ca costuma ser a memória das coletivi
dades, lembrarmos, embora da maneira 
mais susc!nta, não apenas as causas que 
levaram as Forças Armadas a "Violen
tarem-se a si mesmas, em sua básica 
formação dÜ!Cipllnar e hierárquicá", pa
ra se unirem à caudal que, nas horas 
dramáticas e decisivas de março de 1964, 
exprimiu o que havia de mais puro, de 
mais abnegado e patriótico no cerne da 
nacionalidade, mas também quanto já 
feito para a grandeza do Brasil e o bem
estar do seu povo. t preciso dizê lo para 
conhecimento das gerações mais novas 
daquelas que estão a passar da adoles~ 
cência para a juventude, e que tiveram 
a ventura de não conhecer aqueles dias 
torvas. Elas quase nada sabem dos pe
rigos que ameaçaram destruir o Brasil 
a!undando-o definitivamente na corrup~ 
çao e na subversão. Elas Ignoram o que 
foi a agonia <!aqueles que já se desespe
ravam assistindo ao Pais se tornar cada 
vez mais a presa de um plano destinado a 
quebrar-lhe todas as resistências, para, 
em seguida, garrotear-lhe as liberdades e 
roubar-lhe a soberania. Elas desconhe
cem o que foi aquele período doloroso no 
qual uma Inflação galopante feria' de 
morte a economia, estagnando-a irre
misslvelmente. A Inflação sacrificava o 

presente e a estagnação comprometia o 
futuro, ao mesmo tempo que o caos so
cial e a Indisciplina buscavam oprimir e 
atemorizar quantos ainda sonhavam sal
var o Brasil, evitando que a anarquia 
crescente varresse da nossa terra tudo 
aquilo que é a razão mesma de vivermos. 

Em verdade, somente os que partici
param daquelas Inquietações, sofrimen
tos e desesperos podem avallar em todo 
o seu esplendor o que s!gnif!eou a auro
ra do 31 de Março de 1964, quando, des
pontando e Iluminando os horizontes da 
Pátria, o sol. da Revolução ·reascendeu 
esperanças quase perdidas. Bem hajam, 
pois, aqueles, militares e civis, que, en
fr~ntando todos os riseos, se deram as 
maos para que este solo bendito conti
nuasse palmilhado por um povo bom e 
generoso, e <lo qual a fraternidade con
tinuará a ser a marca mais bela e mais 
profunda. 

Onze anos já se passaram após aquele 
momento de claridade. Onze anos volve
ram d~pols daquele dia glorioso, no qual 
a Naçao acorreu ao chamado dos seus 
líderes e dos seus chefes para que, Ins
pirada nos Ideais da democracia, reto
masse os caminhos do desenvolvimento 
e da segurança. E, se estendemos as vis
tas sobre o caminho percorrido, nele en
contramos reiterados testemunhos da 
magnitude da obra realizada pela Revo
lução. Na História do mundo contempo
râneo não existe, certamente, exemplo 
maior de recuperação de um pais. Em 
pouco mais de uma déeada demos tão vi
gorosa demonstração de prosperidade 
que entenderam alguns tê-la como mila
grosa, tão difícil era imaginá-la como 
fruto do trabalho e da capacidade dos 
homens. Na realidade, representou a co
lheita da semeadura arduamente inicia
da nos primeiros tempos da Revolução. 
Nem houve setor da vida nacional em 
que ela, com determinação Inflexível 
por vezes pedindo aos brasileiros duros 
sacrifícios, não lançasse sementes das 
quais já vemos desabrochar o perfil de 
uma grande Nação. A grande Nação que 
se afirmará, cada vez mais, na medida 
em que, sob a vigilante liderança. do 
Presidente Ernesto Geisel, se efet!var o 
II Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Devemos, porém, reconhecer que al
cançar o llmiar desse desenvolvimento 
custou alto preço aos brasileiros, cuja 
capacidade de poupança situava-se a;bal
xo dos reclamos de uma obra ciclópica 
como a da RevoluçÍÍ<l, nestes onze anos 
extraordinários, Aos recursos externos 11-
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mltados tivemos de somar o sacrifício de 
grandes parcelas do povo, que se sentirá. 
orgulhoso ao saber e poder dizê-lo que a 
grandeza do amanhã está sendo edifica
da com o suor das modestas gerações de 
hoje, Enganam-se os que imaginam ser o 
povo 1nsensfvel a esses aspectos patrió
ticos, que o elevam e enobrecem. Longe 
disso, os brasileiros, sem qualquer dis
tinção de fortuna, de condição social, ou 
de religião, estão conscientes de que uma 
grande Nação somente poderá ser cons
truida pelo penoso labor dos seus filhos. 
Graças, aliá.<l, a esse árduo trabalho e à 
riqueza por ele produzida, tem sido possí
vel atender· cada vez com maior ampli
tude as aspirações do povo, especialmen
te as da juventude brasileira. Compara
do com 1964, oito vezes mais estudantes 
freqüentam o ensino universárlo, que já 
recebe hoje cerca de um milhão de jo
vens. E dezoito milhões de crianças es
tão nos bancos escolares, habilitando-se 
para alcançar melhores condições de vi
da. Tudo a mostrar o crescente empenho 
da Revolução em tornar o homem o 
grande beneficiário da obra revolucio
nária. Quanto se faz não passa de meios 
para proporcionar ao homem maior 
bem-estar. Direi mesmo que em nenhum 
perfodo da nossa História estiveram os 
Governos mais dedicados em propiciar 
ao povo melhores condições de vida, 

Preocupação tanto maior quanto mais 
fracos e necessitados aqueles que busca 
amparar, seja nas cidades, seja nos cam
pos. Por Isso mesmo, embora nos orgu
lhemos do que já fez a Revolução em se
tores fundamentais da economia, como 
ocorre em relação à energia, à siderur
gia, à. construção naval, à petroqufmlca, 
e à. mineração, o que desejamos lembrar 
aqui é a obra extraordinária da Revolu
ção em favor dos que trabalham. Muito 
se falou antes no Brasil em trabalhismo 
e amparo ao trabalhador. Ninguém Igno
ra, porém, que até 1964 os Institutos de 
Previdência, salvo raras exceções, não 
passavam de núcleos do mais desenfrea
do empregulsmo, corrupção, e até sub
versão. Do que menos se cuidava era do 
trabalhador. Basta dizer-se que, verifica
da a unificação da previdência, em 1967, 
o número de segurados e beneficiários 
triplicou, elevando-se aqueles de cinco 
para quinze milhões, e estes de quinze 
para quarenta e cinco milhões. Entre 
1967 e 1974 as consultas médicas e os 
atendimentos em ambulatório aumenta
ram, respectivamente, de sete para qua
renta e dois mllhões, e de sete para cln
qüenta e quatro milhões. Haverá número 

mais eloqüente para se sentir o clamo
roso abandono em que se encontrava o 
trabalhador urbano braslleiro? E que di
zer do trabalhador rural? Este era li
teralmente o pária da nossa sociedade. 
Não tinha e não conhecia qualquer di
reito, qualquer proteção, qualquer assis
tência. Permanecia aquele mesmo Jeca 
Tatu de Monteiro Lobato que Ruy Bar
bosa imortallzarla. Foi necessário que 
viesse a Revolução e criasse o FUNRU
RAL para que onze milhões - sim, onze 
lhõesl - de párlas se tornassem segura
dos, e pudessem contar com assistência 
e apose'!_ltadorla, benefícios que, em 1971, 
na gestao do eminente Presidente Médi
ci, se completariam com a legislação co
nhecida como o "PRORURAL". 

A cada passo, o que tem feito a Revo
lução é amparar e melhorar a situação 
dos trabalhadores. As aposentadorias 
foram ret1f1cadas, e, somente em 1967, 
oitenta mil benefícios em atraso vieram 
a ser corrigidos. D.a assistência médica 
passou-se, e isso ainda no governo Cas
tello Branco, à assistência farmacêutica, 
que, no Governo do Presidente Médlcl, 
se ampliaria com a criação da Central de 
Medicamentos. E assistência médica foi 
dada aos filiados à Previdência Social 
após os sessenta anos de Idade. Não pa
ram, porém, ai os benefícios outorgados 
aos trabalhadores. A mulher, p.ara que 
tivesse Igualdade de condições no mer
cado de trabalho, foi dado o salário ma
ternidade a cargo da Previdência Social, 
e não do empregador. 

Também não deve ser esquecido o Fun
do de Gar.antia por Tempo de Serviço, 
congregando hoje 93% dos trabalhado
res urbanos, que, num montante de 
quatorze milhões, dispõem de contas 
bancárias com Juros e correção monetá
ria. E que dizer da correção estabeleci
da para os salários em atraso e par.a a.s 
reclamações trabalhistas, que deixaram 
assim de ser instrumento de ganância e 
Injustiças? Que dizer do "PIS" e do 
"PASEP", ambos representando a parti
cipação dos empregados nos lucros das 
·empresas? 

Não poderia ser maior a relação dos 
benefícios que a Revolução tem propor
clonado aos trabalhadores, cujas contri
buições deixaram de ser dllapidadas, para 
lhes assegurar a assistência e a segu
rança a que tinham e têm direito. Mas, 
nem por Isso considera a Revolução já 
cumpridos os seus deveres em relação aos 
que estão < · a · do 
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Br.a.sll. Em breve, deverá o Congresso vo
tar as mensagens do Presidente Gelsel 
sobre a contagem reciproca de tempo de 
serviço, e sobre a supre&ão do desconto 
de 5% sobre as aposentadorias. TUdo, 
portanto, a demonstrar o empenho rei
terado e permanente da Revolução em 
proporcionar ao trabalhador br.a.sileiro o 
apoio de que necessita. Não é a politica 
das promessas, nem dos enganos, mas a 
politica das inovações e realizações. E é 
em nome dessa politica que continuare
mos a pedir o apoio dos trabalhadores 
para os Governos da Revolução, o que 
vale dizer o apoio dos trabalhadores para 
a Aliança Renovador.a. Nacional, o par
tido da Revolução. 

Objetivo permanente dos três primei
ros Governos da Revolução tem sido pre
parar melhores condições de vida para 
quantos devem ser defendidos e ampa
rados. Contudo, premidos por circuns
tâncias irremoviveis e de vária ordem, 
tiveram eles de dispender especial aten
ção .a outros setores da. Vida nacional, 
para lançarem os alicerces de uma. so
ciedade próspera e estável. Em verdade, 
hOuve que cuidar preferencialmente da 
economia, que se deteriorara gravemen
te, e cuja recuperação era fundamental 
p.ara qualquer obra de cunho social. 

Hoje, vencidas essas etapas iniciais da 
Revolução, nova fllosofla Inspira a ação 
governamental. Refiro-me à doutrina 
humanista do desenvolvimento integra
do preconizada pelo Presidente Gelsel, e 
que pennltirá que ao sensível desenvol
vimento econômico acompanhe equiva
lente avanço no campo politico e social. 
Quanto a este último, já numerosas e 
marcantes são as iniciativas e Inovações, 
especialmente em favor daquelas cama
das mais desprotegidas da sociedade. 
Diria mesmo que a atual administração 
se caracteriza pela constante preocupa
ção de beneficiar os mais pobres, ou seja, 
aqueles realmente mais carentes de ser 
defendidos pelo Governo. 

De fato, desde a criação do Ministério 
da PreVidência Social, em tão boa hora 
confiado à capacidade renovadora do 
Ministro Nascimento Silva, até a insti
tuição do Conselho de Desenvolvimento 
Social, uma sucessão de Iniciativas .assi
nala a ação do Presidente Ernesto Gelsel 
para o melhor atendimento de tão Im
portante setor da vida nacional. Uma 
nova politica salarial, que se traduz em 
a.tuallzados critérios de cálculo do salá-

rio, permitindo reajustamentos realistas 
no ano em curso, e a desvincUlação do 
salário mínimo de outros valores, que 
mostram, com evidência, o Intuito de 
melhoria salarial. Também, a reformu
lação dos esquemas do Banco Nacional 
de Habitação, com redução de juros, au
mento de prazos e conce&ão de incen
tivos fiscais, e uma acelerada tendência 
para a universalização da Previdência 
Social revelam a preocupação do ao
vemo em atribuir aos trabalhadores 
maior participação na distribuição do 
enrequechnento nacional. Assim, da fase 
em que foi necessário enriquecer para 
posterior repartição do bolo, passamos 
para aquela em que, confonne ·enunciado 
pelo Presidente Gelsel, iremos diVidir o 
bolo enquanto ele cresce. 

Basta, pois, o breve enunciado de tan
tas e tão grandes benemerências da Re
volução de 1964, para se compreender o 
orgulho de quantos participam da Alian
ça Renovadora Naciona~ integrando o 
grande movimento de renovação e res
tauração do Brasll. Poderia mesmo dizer 
que não há ARENA sem Revolução, do 
mesmo modo que dlficllmente se conce
beria a continuidade da Revolução sem 
a ARENA. Uma e outra se completam, 
solidárias na aspiração de serVir ao Pais 
dentro de uma ordem politica democrá
tica. Permanecemos todos fiéis às inspi
rações das horas Iniciais, quando civis e 

. mUltares se davam as mãoa para salvar 
a Democracia. Não mudamos. Mas, se 
não mudamos também não esquecemos 
que, para subSistir, a Democracia exige 
um mfnimo de establl1dade politica, um 
minimo <!e ordem e segurança, que um 
excesso de pobreza, diria melhor de difi
culdades de vida, expõe facilmente aos 
assaltos da demagogia. Se a preservação 
da ordem não deve ser pretexto para se 
protelar a boa prática da Democracia, 
nem por IssO devemos ignorar que a ex
porla.mos aos imensos riscos de um re
trocesso se a falta de medidas sociais ca
pazes de Identificar o povo cada vez mais 
com a Revolução, a transformasse na 
porta aberta para a subversão. Dai, a 
Imperiosidade do gradual, mas seguro, 
aperfeiçoamento democrático anunciado 
pelo Presidente Geisel, e do qual a Na· 
ção, pelo que possui de mais represen
tativo, não se deseja afastar. A cada 
passo, a própria vida dos povos está a 
nos mostrar e a nos ensinar que a de· 
mocracia reclama das sociedades, que a 
adotam como o melo mais adequado à 
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boa convivência dos homens e à. coexis
tência de concepções divergentes, certo 
grau de homogeneização, sem o qual 
ocorre uma rutura social intolerável, e, 
por isso mesmo, freqüentemente evitada 
pela. decretação da ilegalidade daqueles 
núcleos politicos, cujo objetivo último é 
a própria. morte da Democracia e da Li
berdade. 

Todos nós estamos conscientes de que, 
se foram numerosos e penosos de ven
cer os obstáculos encontrados· pela Re
volução p.a.ra repor o Brasil no caminho 
do desenvolvimento, ainda maiores são 
os que deverá enfrentar para alcançar 
aquele ideal democrático de que se 
nutriu nas horas difíceis de março de 
1964. Isto é, para atingi-los sem prejuízo 
da finalidade precipua. de f.azermos do 
Brasil a grande Naçãa, na qual a Liber
dade e a Democracia sejam os meios 
mala consentâneas à. dignidade dos ho
mens e ao equilibrio social. Mas, se a 
tarefa é árdua e dificU, maiores as ra
zões para que a ela nos dediquemos com 
determinação, certos de sobrepujar todos 
os tropeços. Fazendo-o, não-somente 
estaremos atendendo à confiança do Pre
sidente Geisel quanto à. capacidade de 
nossa imaginação criadora, se não tam
bém correspondendo aos ideais do Pre
sidente Castello Branco, quando nos 
uniu e reuniu sob a bandeira da Aliança 
Renovadora Nacional, que ele quis como 
vigoroso instrumento politico da Revo
lução,' Nascemos, assim, sob o signo do 
Movimento de 31 de Março, e assim te
mos prosseguido através dos quatro Go
vernos Revolucionários. Conhecemos 
dias melhores e dias piores, mas o que 
jamais experimentamos foi negar a Re
volução, que é a própria. razão de exis
tirmos. 

Convocados para formarmos a grande 
força politica da Revolução, jamais de
sertamos desse grave dever, mesmo nas 
horas amargas dos reveses, inseparáveis 
da competição democrática. Se é ver
dade que as contingências nos levaram 
a agir com a confiada displicência gera
da de um emoliente comodismo, também 
é verdadeiro que o mundo politico a que 
pertencemos nem sempre se viu cercado 
dos estímulos da confiança (e do apoio 
que lhe são indispensáveis, e em boa 
hora renascidos) das atenções e pro
pósitos do Presidente Geisel. Dir-se-ia 
que o Brasil se propunha a ensinar ao 
mundo como gerir os negócios do Esta
do sem o apoio de uma estrutura poli
tica, e, portanto, sem a participação de 

políticos, possivelmente substituídos por 
técnicos, como se Isso fora possível para. 
as empreitadas de largo fôlego. Podem 
os técnicos plantar as couves da politica, 
mas jamais lograrão lançar os carvalhos 
destinados a atravessar as gerações. Ou 
não saberemos que nem sistemas finan
ceiros ou económicos, nem planos de pa.z 
ou de guerra, nem as concepções mili
tares ou diplomáticas conseguem subsis
tir senão apoiados em sólido organismo 
politico? Para sermos a base politica da. 
Revolução, nos agremiamos na Aliança 
Renovadora Nacional, e aqui estamos 
como politicos e a. serviço de uma politi
ca - a politica da Revolução de 1964, 
que o Presidente Geisel bem chamou de 
"radiosa alvorada de fé cívica e convic
ções democráticas". 

Falo da politica. no seu elevado senti
do e não da. "politicalha", pois, confor
me Rui Barbosa, elas "não se confun
dem, não se parecem, não se relacionam 
uma com a outra". Falo pela política que 
"é arte de gerir o Estado segundo prin
cípios definidos, regras morais, leis es
critas, ou tradições respeitáveis". E é em 
nome dessa alta política que saudamos 
a Revolução pelo transcurso da gloriosa 
data, prontos para servi-la na sua. luta 
pela grandeza do Brasil. 'S: como pollti
cos, e politicos são quantos têm a voca-

. ção da vida públlca, que aqui estaremos 
para apoiar a obra grandiosa do Presi
dente Ernesto Geisel. A politica que nos 
fará auto-suficientes em petróleo; a po
litica que elevará o nosso comércio exte
rior a 40 bilhões de dólares; a politica 
que nos proporcionará renda per caplta 
superior a mil dólares, ao mesmo tem
po em que buscará corrigir os gritantes 
desequilibrios salariais. A politica volta
da para o desenvolvimento integrado, 
que fará o Brasil caminhar segura e 
gradualmente para a conquista da De
mocracia. 

Li, há pouco, esta admirável página. 
póstuma do Presidente Pompidou sobre 
os politlcos e o que eles devem represen
tar na vida de uma. sociedade: 

"A República deve ser a dos "politi
cos" no verdadeiro sentido da pala
vra, daqueles para quem os proble
mas humanos importam acima de 
tudo, aqueles que têm desses pro
blemas um conhecimento concreto, 
nascido do contato com os homens, 
não de uma análise abstrata ou 
pseudo-científica do homem. 'S: co
nhecendo os homens, medindo suas 
dificuldades, e suas necessidades ime-
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dlatas, como eles os sentem ou tal 
como é por vezes mister saber dis
cerni-los, que nos tornamos capazes 
de governar, vale dizer assegurar 
efetlvamente a um povo o .. máxlmo 
de felicidade compatível com as pos
sibilidades nacionais e a conjuntura 
exterior." 

Contudo, por melhores que sejam nos
sas Intenções, por mais aguçada que seja 
a nossa sensibilidade, é condição essen
cial para continuarmos, como o dese
jaram todos os Presidentes, depois de 
1964, a "grande torça politica da Revo
lução" é sabermos preservar a nossa 
união. Unidos poderemos ser invencívels, 
e Invencível será a Revolução. Divididos 
seremos um exército destroçado antes da 
batalha. Com a eleqüência habitual, 
disse o General De Gaulle que, desde a 
aurora da sua História, as desgraças da 
França haviam sido proporcionais às 
suas divisões. Ao que acrescentou: "Mas 
jamais a fortuna traiu uma França uni
da." Não-somente às Nações ocorre que 
elas pereçam por causa das dissenções. 
Também aos Partidos, às agremiações e 
coletlvidades sucede o mesmo. Estou bem 
certo de que, para melhor servir à Revo
lução, se manterá a ARENA unida, coesa, 
e, como tal, Invencível. Unida e coesa 
como hoje aqui está, desvanecida e hon
rada pela presença do nosso mais emi
nente correligionário, a figura exemplar, 
íntegra, do Presidente Ernesto Geisel. 
Unida e coesa como aqui está, jubllosa 
e orgulhosa, para saudar a data memo
rável, que nos leva a recordar os ante
cessores do atual Presidente - os Pre
sidentes Castello Branco, Costa e Silva 
e Garrastazu Médlc1 -, que pela altura 
em que colocaram a Revolução, assegu
rando-lhe a patriótica continuidade, 
abriram os caminhos por onde o Brasil 
se tornará a grande Democracia social 
e política, sonhado pelos idealistas de 31 
de Março." 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Está esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Há oradores Inscritos para esta opor
tunidade. 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Roberto Saturnlno, como Líder. 

O SR, ROBERTO SATURNINO - Sr. 
Presidente, no exercício da Liderança, 
solicito a V, Ex,a que dê a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves, que falará 
em nome do MDB. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, quando entrei neste 
Plenário, o ilustre e qualificado Senador 
do meu Estado, Mattos Leão, já se en
contrava em melo ao seu discurso. 

Embora versasse um tema da mais 
alta Importância. para o Pa!B, não era 
meu propósito aparteá-lo. Entretanto, 
S. Ex.8 aproveitou-se de uma referência. 
feita, em discurso anterior, para. então 
valorizar o seu discurso e a. posição da 
sua bancada, jogando sobre mim a res
ponsabilidade de uma acusação que eu 
não fize.ra naquela Sessão. 

Naqueles aparte, a que V. Ex.a se re
fere, Senador Mattos Leão, eu disse que 
fora uma obra precipitada, Isto é, sem 
estudo. Não houvera a serena consulta 
a esta Casa. E, de fato, não houve con
sulta. serena alguma! 

O projeto que chegou aqui, com prazo 
determinado, foi aprovado a toque de 
caixa, em prazo menor do que o pre
visto. O projeto foi devolvido sem que 
o Senado lhe acrescentasse uma virgula 
sequer. 

O Sr. Mattos Leão- V, Ex.a me per
mite um aparte? (Assentimento do ora
dor.) Não posso admitir que V. Ex.8 

acuse esta Casa agora, unicamente 
nesse projeto. A toque de caixa, nada é 
aprovado aqui. V. Ex.a há de convir que 
o mesmo Senado, a mesma casa ... 

O SR. LEITE CHAVES - Pois este 
Projeto não foi, inclusive, visto pela 
.Assessoria. da Casa. Foi aprovado a toque 
de caixa! 

O Sr. Mattos Leão - Permite V. Ex. 
parte? (Assentimento do oradOr.) V. Ex. a 
fala em "obra precipitada sem estudo 
prévio". V. Ex.a há de convir comigo, V. 
Ex.8 está injuriando o Senado, V. Ex.8 

não pode conduzir-se dessa maneira. V. 
Ex.a disse que foi aprovado a toque de 
caixa, e isto é uma injúria à nossa Casa. 

O SR. LEITE CHAVES- A toque de 
caixa. 

O Sr. Mattos Leão - l!: uma Injúria à 
Casa a que V. Ex. a pertence. v. Ex.a não 
pode dizer isso, · 

O SR. LEITE CHAVES- Mas é a ver
dade. 

O Sr. Mattos Leão - Da mesma ma
neira, V. Ex. a declarou taxativamente. 
Não me aproveitei de nada, unicamente 
estudei. Aliás, V. Ex.8 , no Inicio de seu 
pronunciamento, disse que ouviu só me
tade de meu discurso. Quando eu iniciei 
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o discurso, V. Ex.s. sentou-se nessa cadei
ra. V. Ex.• ouviu o discurso desde o co
meço. Suponho que V. Ex.• não pres
tou atenção, mas a verdade é a seguinte: 
V. Ex.• ouviu meu discurso desde o ini
cio e não pode acusar esta Casa. V. Ex.• 
a está Injuriando, dizendo que o Tra
tado de ITAIPU foi aprovado a toque de 
caixa. Correram os trâmites legais, os 
prazos normais, os prazos regimentais 
tanto para. o Tratado de· Ita!pu, como 
também para o tratado sobre a legisla
ção trabalhista, Agradeço a v. Ex.• 

O SR. LEITE CHAVES - Estou fa
lando, porque o ilustre Senador pelo meu 
Estado não me concedeu aparte; deixou
me em posição dificll e o meu propósito, 
Excelência, é definir uma posição. 

v. Ex.• estava presente; parece que V. 
Ex.• mesmo presidia a honrada. Mesa. na
quele momento em que fiz uma. referên
cia a ITAIPU. Não condenava a. obra; 
fa.ziamos referência, uma referência. pas
sageira a um comportamento, e o Ilus
tre representante do meu Estado, Sena
dor Mattos Leão, procurou exagerar as 
proporções daquela minha. interferência, 
quando eu dizia. que jogávamos os nossos 
resíduos financeiros em ITAIPU. 

Quero ratificar, confirmar aquela. posi
ção e dizer mais ainda: não jogamos re
siduos financeiros, porque não temos re
siduos financeiros. Não temos dinheiro 
mais para jogar em ITAIPU e não sabe
mos onde buscar o dinheiro para cons
truir ITAIPU. 

Excelência., a obra é importante e pode 
ser de grande envergadura para o Pais, 
mas. não se pode fazer grande obra, 
qualquer que seja, sem uma criteriosa 
a vallação de custos . 

O Sr. Mattos Leão- V. Ex.• me permi
te, nobre Senador? 

O SR. LEirE CIIA.VES - Sobretudo, 
quando nós sabemos que as grandes in
versões ... 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.• me per
mite? 

O SR. LEITE CHAVES -Darei o apar
te a V. Ex.• logo depois. 

Quando sabemos que as grandes in
versões têm de ser avaliadas nos seus 
custos e nas suas conseqüências, e toda 
vez que se faz uma obra enorme, com
prometendo mais ainda o poder aquisi
tivo de um povo tão sofrido como o nos
so, Excelência, é de se pensar duas ve
zes. Em decorrência da. Transamazôn!-

ca e da ponte Rio-Niteról, o Pais esta 
pagando caro. 

Então, que se fizesse ITAIPU com mais 
critério, com mais exames. Recentemen
te, há questão de quinze dias ... 

O Sr. José Llndoso - V. Ex.• me per
mite um aparte? 

O SR. LEirE CHAVES - ... a própria 
blnaclonal dizia que, num prazo de no
venta. dias, haveria de Iniciar e concluir 
a estrada de ferro que vai de Cascavel 
a Foz do Iguaçu. 

O Sr. Ma.ttos Leã& - V. Ex.• me per
mite? 

O SR. LEITE CHAVES- Então, O Es
tado de S. Paulo, jornal serllsslmo, jor
nal responsável, prova o que digo: esta 
precipitação a que me refiro, dizendo que 
nem sequer eles calcularam o custo de 
uma. estrada. multo maior do que esta, 
que teriam de fazer de Gua.ra.puava, ter
ra do ilustre Senador Mattos Leão, até 
cascavel, para. que, então esse trecho 
funcionasse ... 

O Sr. Matos Leão - V. Ex.• me permi
te um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Um momen
to, estou terminando! ... 

O Sr. Mattos Leão - V. Ex.• abordou 
minha. terra, V. Ex.• há de convir. 

O SR. LEirE CHAVES -Dare! o apar
te a V. Ex.• Eu fui acusado e preciso 
responder I ... 

O Sr. Mattos Leão -Mas V. Ex. a citou 
minha terra. 

O SR. LEITE CHAVES - Mas é minha 
terra, também. Guarapua.va é grande de
mais para pertencer a um só homem. 

o Sr. Ma.ttos Leão - Na verdade, Gua
rapuava é grande demais, como o Para
rá também o é, porque elegeu V. Ex.•, 
um homem que velo da. Paraiba, com o 
devido respeito. 

O SR. LEITE CHAVES- A grandeza 
nacional está nisso, em sair da Paraiba 
e ser eleito pelo Paraná. E alguns saem 
do Rio Grande do Sul e são eleitos pela 
Para.iba. Seremos orgulhosos por Isto. 

O Sr. Mattos Leão - V. Ex.e. me per
mite ou não o aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Concederei 
até dez apartes a. V. Ex.a 

o Sr. Mattos Leão - V. Ex.e. não me 
está concedendo nenhum ... 
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O SR. LEITE CHAVES- Eu vou jus
tificar a minha posição. 

(0 Sr. Presidente faz soar a. campai
nha.) 

Sr. Presidente, assegure-me õ direito 
de justificar a minha posição nesta Casa, 
porque não é precipitando os debates, 
desta forma, que S. Ex.lla deiXarão de me 
ouvir dizer verdades, pesadas, porque 
estamos aqui para dizer a verdade de 
cada dia. A verdade de hoje, dizemos, 
hoje; a verdade de amanhã diremos 
amanhã. E dizemos a verdade, porque 
não temos compromisso com o Governo, 
nem com ninguém.. 

O Sr. José Llndoso - Essa é a verda
de de V. Ex.• 

O SR. LEITE CHAVES- :1!: que a ver
dade do povo não é a verdade da Maio
ria ... 

O Sr. Mattos Leão - V. Ex.a é pro
prietário de Guarapuava? ... 

O SR. LEITE CHAVES - Um pouco; 
sou condômino. V. Ex.• é que é proprie
tário de Guarapuava ... 

O Sr. Mattos Leão- V. Ex. a é proprie
tário de Londrina. 

O SR. LEITE CHAVES -Então, Sr. 
Presidente, nessa questão, eles, na pres
sa de mostrar que a obra estava sendo 
feita, anunciaram a sua execução, anun
ciaram a recompensa de salários, e o 
País todo correu para ITAIPU, nordes
tinos, mineiros, baianos - quer dizer, o 
Pais todo foi, e sabe em que instante 
foi, Ex.a? Quando a mão-de-obra que es
tava saindo do café, já se encontrava 
ociosa. Hoje, temos no Paraná, como os 
jornais já estão anunciando, o cP-lebre 
bola-fria, que é a situação mais humi
lhante em que se encontra o homem; 
pois, ao invés de ITAIPU aproveitar, pelo 
menos, a mão-de-obra local, desplcien
da, a mão-de-obra ociosa, procurou alar
dear que já estava em trabalho avança
do. E o País todo correu para lá. E es
tamos vivendo uma situação degradan
te, os jornais estão anunciando a situa
ção. O próprio Prefeito de Foz de Igua
çu mostrou a situação deplorável de 
mão-de-obra viciosa, de tóxicos, de pros
tituição, que este estabanamento levou 
pal'a Foz de Iguaçu. 

Então, isso tem que ser feito dentro de 
um sistema, dentro de uma sistemática, 
dentro de uma ordem. 

De maneira, Ex.a, que não sou contra 
ITAIPU, não formei um julgamento de 
fundo. Esta obra. pode ser de grande im
portância, como pode ser, também, uma 
obra prejudicial aos nossos Interesses. 

O Sr. José Llndoso - Permite V. Ex.• 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES- Pelo menos 
na m:melm p11eclpitada .como ela está 
stmdo feita. Eu rep~to à Ilustre S~tua.ção 
dizer de que meios nós dispomos para 
fazê-la. Quem vai financiá-la? Onde está 
o dinheiro? 

Consta dos jornais do País, há questão 
de vinte <tias, que as financeiras nacio
nais estavam opondo-se a financiar 
Itaipu. De onde vem o dinheiro? 

Outra coi:sa.: a maior demonstração, 
Ex.•, de que houve precipitação é que, 
na semana em que o projeto foi apro
vado, a previsão de custo era de dois 
bllhões. Na mesma semana, sem Interfe
rência do petróleo ou coisa. alguma., che
gou-se à conclusão que a obra haveria 
de ser de quatro bilhões de dólares. E ela 
!POde ser de cinco bilhões, porque nin
guém sabe quanto custará. 

O Sr. Saldanha Derzi -Ai, V. Ex.• está 
faltando com a vei•dade. Não foi na mes
ma semana. O aumento do custo· da obra, 
nobre Senador, foi em f,unção da crise 
do petróleo, que aumentou todo o mate
rial de construção, porque a previsão era 
de dois bilhões de dólares. Hoje, a previ
soo é para qua:tro bilhões - ~acredito que, 
a.té, seja mais- mas, em função da crise 
internacional e da inflação universal. 
V. Ex.a vai me desculpar. V. Ex.•. está 
faltando com a 'V'el'dade. 

O SR. LEITE CHAVES - Allã:s, essa 
dúvida todo o Pais levanta. V. Ex.a é 
caa>az de dizer quantO custa? Onde está 
o dinheiro pa:ra construi-la? Quem é que 
vai f,azê-lo? De onde vamos tlra:r o di
nheiro? 

O Sr. Saldanha Derzi - O nobre Se
nado~r Mattos Leoo jâ esclareceu a 
V. Ex.• Se V. Ex.• me der a honra de 
ouvir o ~aparte Inteiro, digo que dois ter
ços serão com dinheiro nosso; ~és
timo interno, compulsoriamente nosso. 

O SR. LEITE CHAVES -Mas é dinhei
ro do povo. E o povo não está em condi
ções de financiar uma obra. dessa. Isto 
é e~r.ess~amente ,a que me refiro. :1!: o 
povo que está pagando caro essa obra 
faustosa, que foi IPlanejada para desvio 
de sua atenção. 
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O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.11 

um lliParte? 
O SR. LEITE CHAVES- Pois não. 
O Sr. Paulo Guerra - Nobre Sen-a.do·r, 

V. Ex.", como brasileiro, não poete come~ 
ter um exagero desse. Não· é uma obra. 
d.em:agóglca. Uma. obra como ITAIPU é 
uma das maiores do mundo, neste se~ 
tor .... 

Os Srs. José Lindoso e Mattos Leão -
Pennite V. Ex.a uma aparte? 

co Sr. Presidente faz soar a cam
patnka.> 

O Sr. Paulo G11erra - .•. uma obra 
que irá tra.zer ·ao Brasil a energia que 
n:ecessltamos pwra. o nosso desenvolvi
mento ·e para. o nosso progxe&!!O. Isso, 
talvez, incomode a V. Ex.a. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - (Fazendo soar a eampalllba.) 
Apelo para. os nobres Senadores no sen
tido de, obedecendo ao Regtmento, cada. 
um solldtar, isoladamente, o aparte. 

O nobre orador tem o dh1ei1:o de con
ceder ou não -a.partes. Mas estes não po
dem ser feitos ao mesmo tempo. 

O SR. LEITE CHAVES - Não me im
pressiona. que a Uustre Situação faça 
elogios tão exagerados a Ita.ipu. 

Os Srs. Saldanha Derzi e Paulo Guerra 
- Permite V. Ex.• um aa>a;rte? 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves - (Fazendo soar a campainha.) Soli
cito que os nobl'es Senadores façam 
·apa:rtes segundo o Regimento Interno 
prescreve. Esta Presidência não pode 
concordar em que a Sessão seja tumul~ 
tuada. 

O SR. LEITE CHAVES - Não me 
admira que os Ilustres pares do partido 
oficial façam esses elogios a ITAIPU, 
porque o Pais é prova de que elogios 
idênticos os ilustres Srs. Senadores fa~ 
ziam à Transamazõnica e eles, hoje, não 
estão em condições de reiterá-los. 

Os Srs. Paulo Guerra e Mattos Leão -
Permite V. Ex.a. um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - A Transama~ 
zônica. está abandonada. V. Ex.aa faziam 
elogios Idênticos à Ponte R!o-Niteról, e 
as barcas continuam a passar com mais 
Intensidade do que passavam antes, por~ 
que o povo não tem condições de pagar 
o pedágio sobre a ponte, e Isto foi tes~ 
temunhado e dito sem qualquer reparo 

pelo Ilustre Senador Roberto Saturn!no, 
daquele Estado, perante V. Ex.as 

Então, não queremos, Excelências, que 
a precipitação venha. a comprometer 
mais as nossas finanças e o nosso povo; 
queremos fontes energéticas, mas vamos 
estudar, vamos estabelecer critérios. A 
nossa preocupação não é a de ser o maior 
Pais do mundo, o maior do mundo em 
tudo, porque eXistem, Inclusive, hoje, 
restrições às grandes barragens. V. Ex.as 
viram que, recentemente, Assuã, feita 
com toda. técnica, que é um décimo ape~ 
nas da capacidade energética de ITAIPU, 
está sofrendo sérias criticas pelos pró
prios egipclos. 

O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex.11 

um aparte? 
O SR. LEITE CHAVES- Eu vou ter~ 

minar, e Indago a V. Ex.a, Sr. Presiden~ 
te, se acha que eu deva continuar a con
ceder apartes. V. Ex.a. é que deve deter~ 
minar. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gon
çalves) - O direito é de V. Ex.11, em 
conceder ou não o aparte. 

O Sr. Osires Teb:eira- V. Ex.11 me per~ 
mlte, então nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES- Então, a mi~ 
nha. posição é esta: uma posição de re~ 
flexão. . 

O sr. Paulo Guerra- V. Ex.11 concede, 
ou não o aparte? 

O SR. LEI'l'E CHAVES- Até mesmo os 
grandes paises do Mundo fa.zem obras 
públlcas, por menores que sejam, com 
prévia avaliação de custos. Aqui não 
houve essa. avaliação, e pior do que Isso, 
Sr. Presidente e Sra. Senadores, não hou
ve estudo, nem exame das conseqüên~ 
elas ... 

O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex. a? 
O SR. LEITE CHAVES- ... das lm~ 

pllcações sociais e económicas. 
Então, quero definir a minha posição: 

não sou contra ITAIPU, como não sou a 
favor. 1!: uma obra enorme e depende de 
reflexão não só de um Senador, como 
de todos desta Casa. Espero, então, con~ 
cluido o estudo que estou fa.zendo, volte a 
me pronunciar. Podere!, até mesmo, 
fazer uma louvamlnha., ao final, de 
ITAIPU, mas ao modo como ela está sen
do feita a Oposição não pode deixar de 
fazer reparos, mesmo porque quem está 
pagando essas obras carissimas é o povo 
e o povo já não suporta mais os custos; 
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o povo já não suporta mais o custo de 
vida. De maneira que a nossa preocupa
ção é salvar o homem e não a vaidade de 
um pais. 

O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a me per
mite ou não o aparte? 

O SR. LEITE CBA VES - Pois não, 
Ex. a. 

O Sr. Paulo Guerra - Senador Leite 
Chaves, V. Ex.8 é bacharel, como eu ... 

O SR. LEITE CHAVES- Quero dizer a 
V. Ex." que eu sou advogado ... 

O Sr. Pa.ulo Guerra- V. Ex.a é bacha
rel e advogado, e com PhD em politica. 

O SR. LEITE CHAVES- Não, em Di
reito. 

O Sr. Paulo Guerra - Eu desejava 
dizer a V. Ex.", quando há pouco levan
tou a dúvida - e não foi mais a pas
sada - a respeito do assoreamento pro
vocado pela erosão, desejava dizer, 
repito, que esta Casa tem engenheiros 
dos mais eminentes como os Senadores 
Alexandre Costa, Itama·r Franco e Vir
g!llo Távora, sendo que este último alla 
as qualidades de mllltar e engenheiro e 
s. Ex. as sabem, perfeitamente, que 
V. Ex.a fez uma injúria à Engenharia 
nacional, porque nenhum trabalho de 
Engenharia se faz para se barrar um 
rio sem se estudarem antes esses fenô
menos de assoreamento que estão .antes, 
sobretudo, em função da água e da ve
locidade da descarga. Então, V. Ex.a in
juriou a Engenharia nacional quando 
diss·e que ITAIPU seria assoreada. Ne
nhuma barragem do mundo é projetada 
e executada sem que os engenhe!rQs te
nham, por princípio, esse objetivo de 
evitar assoreamentos resultantes da ero
são. 

O SR. LEITE CHAVES - Quero dizer 
a v. Ex.a que houve um engano. Eu 
não Injuriei os engenheiros nacionais; 
pelo contrário, lamentei que eles não 
fossem ouvidos. São eles, allás, que em 
artigos particulares e entrevistas de jor
nais estão chamando a atenção do Go
v·erno para esse ponto, porque não houve 
estudo do assoreamento, da grande ero
são que é, allãs, o grande problema do 
Paraná e do Noroeste do Estado de São 
Paulo. Não houve estudo nenhum a esse 
respeito. 

O Sr. Paulo Guerra - Nenhuma bar
ragem é feita sem um estudo de Enge
nharia. 

O Sr. Alexandre Costa - V. Ex. a per
mite um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Pelo menos 
o Pais não conhece. 

O Sr. Virgílio Távora - Nobre Sena
dor, permite um aparte para por um 
pouco de tranqüilidade ao debate? 
(Assentimento do orador.) Senador Lei
te Chaves, o nosso Pais ·tem seus Planos 
Energéticos, seu Plano de Viação, seus 
Planos de Telecomunicações, entre ou
tros. Dentro doa Planos Energéticos são 
fixadas as necessidades mínimas para os 
anos que se seguem, geralmente no in
tervalo de uma década como é o caso. 
ITAIPU carreia uma quantia multo 
grande de recursos das poupanças popu
lares, foi por V. Ex.a alegado, se bem 
entendido. Mas queremos dizer a V. Ex.8 : 

suponha que não existisse ITAIPU. As 
nossas necessidades continuariam as 
mesmas e teriam que ser atendidas por 
um somatório de obras totalizando a ca
pacidade desta obra. E ai o Senador 
Saturnlno, o Senador Itamar, e o Sena
dor Alexandre sabem: questão de esca
la - a somatória de obras que sairia 
necessariamente multo mais cara do 
que a própria construção de rrAIPU. 
V. Ex. a não tem que temer a soma de 
recursos de que carece ITAIPU, porque 
já está realmente prevista. Não sabe
mos se exprimimos !UI nossas Idéias com 
a clareza necessária . 

O SR. LEITE CHAVES - Está claro I 

O Sr. Virgílio Távora - Mas, parte 
dai nosso desejo de que V. Ex.a tique 
um pouco tranqüillzado. Nós poderemos 
discutir se V. Ex." tem ou não razão. 
E disso, o Senador Mattoa Leão, natu
ralmente, está tomando conta, e nós, 
quando percutirmos o setor de energia, 
de raspão, falaremos a respeito, Isto é, 
se houve ou não açodamento. Nós acha
mos que não e V. Ex.a acha que sim. 
Mas, quanto à qu1!stão de recursos, 
V. Ex.a não tem o que temer, porque -
ou são para ITAIPU, ou para uma so
~atória de barragens que tivessem a 
mesma capacidade - estão eles previs
tos dentro de nossas poss1b11idades. 

O Sr. Mattos Leão - V. Ex.8 me per
mite um aparte, nobre Senador Leite 
Chaves? 

O Sr. Virgílio Távora- Não pode ha
ver discussão quanto à questão de que 
haveria, ou não recursos para ITAIPU, 
porque vai ser até o quilowatt por ela 
produzido, multo mais barato, o produ-
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zido por uma somatória de barragens 
que tivesse a mesma capacidade de 
ITAIPU, sendo elas unitartamente bem 
menores. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presi
dente, V. Ex." está descontando o tempo 
dos apartes? Eles querem me colocar 
numa posição que não admito absoluta
mente. 

O Sr. Osires Teixeira - V. Ex." me 
permite um esclarecimento? 

O Sr. José Lindoso - V. Ex." real
mente é PhD em Politica, nobre Sena
dor Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Nobre Senador Leite Chaves, 
queria escla·recer a V. Ex." que, de 
acordo com o Regimento Interno, o tem
po é concedido ao orador. · E, também, 
que, de acordo com o Regimento Inter
no, o orador concede, ou não o aparte. 
Se V. Ex." coneede evidentemente trans
fere aquele tempo ao Senador que o 
aparteou. Se V. Ex.a não quer que des
conte, não deve conceder aparte. A Mesa 
não pode fazer essa operação para V. 
Ex.a, embora fosse muito agradável para 
que V. Ex.a continuasse por muito tem
po na tribuna. 

O SR. LEITE CHAVES- Quando pedi 
ajuda à Mesa foi, apenas, para que o 
Regimento fosse cumprido. Como vê 
V. Ex. a, estou concedendo os apartes so
licitados. Apelaria para a tolerância de 
V. Ex.a 

O Sr. Mattos Leão - Eu pediria a V. 
Ex." um último aparte. 

O SR. LEITE CHAVES - Não agora. 
V. Ex." permita que eu termine. 

O Sr. Mattos Leão - Mas, Senador 
Leite Chaves, concedi a V. Ex." seis 
apartes e V. Ex." me concedeu apenas 
um. 

O SR. LEITE CHAVES - Mas, estou 
me defendendo, e na parte final do seu 
discurso V. Ex. a me negou aparte, quan
do V. Ex.a jogou a pecha de que eu 
seria o culpado ... 

O Sr. Mattos Leão - Eu lhe dei todo 
o direito à defesa, V. Ex." me aparteou 
seis vezes e agora só me concedeu um 
aparte. V. Ex. a me concede, então, um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Deixe-me 
terminar. 

Então, Sr. Presidente, quanto à nossa 
posição relativamente a ITAIPU, apenas 

queremos fazer reparos para que o Go
verno não erre mais, para que o Governo 
conclua as obras, se elas realmente fo
rem viáveis. 

Então, quais são os pontos que nos 
parecem devam merecer a atenção do 
Governo? Primeiro, o custo; quem vai 
pagar? A ELETROBRAS diz que só terá 
1 bilhão de dólares, o povo não tem con
dições de pagar a não ser que nós au
mentemos as doses do sacrificio oobre as 
massas populares, o que já é insuportá
vel a esta altura. Depois, Ex.", a obra 
não é apenas nossa. Diz-se que é obra 
de 10 milhões de Kw, mas ela só nos 
pertencerá por metade. Internacional
mente, é sabido que os custos de uma 
hidrelétrlca são proporcionais ao tama
nho. Se nós fizermos uma hidrelétrlca 
de 1 milhão de Kw, ela custará 5 mi
lhões, mas se nós fizermos uma de 2 
milhões de Kw, ela não custará 10, ela 
custará 25, porque é progressivo o 
custo. Outras alternativas poderiam ter 
surgido. 

A questão da erosão é fundamental 
que se estude. Não houve estudo ne
nhum a esse respeito e é grave. Há pos
sibllidade de comprometimento da bar
ragem. Outra coisa, um !lustre apar
teante diz que a Rússia financiará. A 
União Soviética não financiará, o que 
ela deseja é fazer as turbinas de 750 mil 
kw cada uma. E esse industrial a que 
aqui se referiu, numa das revistas 
BANAS, criticava o Governo por ter afas
tado e marginalizado os induetriais bra
sileiros, sob o pretexto de que a indús
tria do País não tem condições de fazer 
eixos de 50 toneladas. 

O Sr. Mattos Leão .,.. Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES - Estou ter
minando as considerações. 

V. Ex." disse, hoje, que o custo do 
kw é o mais barato possível, porque 
sairá na base de 310 dóla·res. Pois sabe 
quanto foi o custo inicial da previsão? 
A alegação era de que custaria 200 dó
lares. 

O Sr. Mattos Leão - :S: natural, a in
flação é mundial. A inflação é do mundo 
todo. Claro que deve custar. 

O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presi
dente, então, eu tenho razão. Se o 
Governo previu que o custo era de 200 
dólares, ao conceber ITAIPU, e, antes 
de iniciá-la, já admite que será de 310 
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dólares, quanto é que vai custar o qu!lo
watt quando terminarmos essa obra? 
_Ficará, ent~o, definida a nossa pos!

çao em relaçao a ITAIPU. Nós não so
mos contra a obra, ainda; nós temos 
sérias restrições ao modo com que ela 
está sendo feita. Porque o seu motivo 
o motivo da precipitação, não foi real~ 
mente a necessidade de energia !media
ta, porque a nossa necessidade de ener
g!E- aumenta apenas de 10% por ano. 
Nao havia essa necessidade da precipi
tação de ITAIPU. Ela foi feita dentro 
de um quadro que compreendia a Tran
samazôn!ca, a ponte Rio-Niteró! e 
ITAIPU. Eram obras faraónicas, para 
mostrar ao~ bras!leiros que nós éramos 
o maior Pa1s do mundo, para esquecer
mos que estamos sendo o mais pobre e 
também dos mais famintos. . 

O Sr. Mattos Leão.- Permite-me V. 
Ex." um aparte, nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES - Pois não, 
com todo o prazer. 

O Sr. Mattos Leão - Gostaria de di
zer a V. Ex." que, lamentavelmente 
V. Ex." não ouviu o meu discurso d 
maior recurso é empréstimo compulsó
rio; dois terços são dinheiro nosso bra
si~eiro. V. Ex.a f~la da necessidade, ou 
nao de energia eletrica. Ora, se nós não 
terminarmos - segundo declaração do 
Engenheiro Lucas Nogueira Garcez -
Presidente da CESP -, que merece toda 
nosso respeita, toda o nosso acatamen
to, como um grande técnico no setor da 
energia elétrica, se não terminarmos 
ITAIPU, veja bem, nobre Senador a-té 
1982, teremos um deficit de dois miihões 
de qu!lowatts. E esse deficit nós tere
mos que supri-lo, com energia termo
n}lclear, que é multo mais cara, ou, en
tao, com energia da Amazônia que 
t~mbém custar~ multo mais cara', pois 
so. a transmissao custará uma fábula. 
VeJa _bem C?mo V. Ex.a não prestou 
atengao: da1s terços dos recursos. o 
outro. terç·o nós vamos tomar por 
emprestimo em equipamentos que ev!
rlentemente nós niio fabricamos aqui no 
~rasil, e .sgmente 700 m!lhões de dólares 
e qye ~erao. propriamente de emprésti
mo. Nao va1 onerar, absolutamente em 
nada, pela grandiosidade da obra. No
bre Senador Leite Chaves, V. Ex." falou 
muito bem, e me deixou satisfeito, e até 
contente, pois verifiquei que V. Ex." ain
àa não é contra ITAIPU. Isso para mim 
é um conforto. V. Ex.11 representa o 
nosso Estado, que é o grande beneficiá-

rio d!reto dessa obra, como todo o Brasil 
na verdade. V. Ex.11, de maneira algu
ma, poderia ser contra essa construção. 
Isso me conforta e me traz contenta
mento. No entanto, os dados são concre
tos, os estudos foram completos. Há 
mais de cem anos se estuda essa obra. 
Tudo que V. Ex.a falou a respeito de 
mão-de-obra V. Ex." sabe que sempre 
houve, no Paraná. Quando há a cons
trurão de uma grande obra, natural
mente gente de toda a parte, de todo o 
Brasil vai para lá. V. Ex.a sabe multo 
bem disso. E é uma satisfação para nós, 
paranaense.s, recebermos de braços aber
tos todas essas pessoas. O custo está es
tipulado, a obra é para conclusão em 
1982. Se não a concluirmos até 1982, te
remos um deficit em energia elétrica de 
2 milhões de kW. Veja bem V. Ex.•, vou 
repetir: a economia que nós teremos em 
petróleo, que hoje é o grande assunto 
da mundo e que trouxe a grande crise 
mundial que ·estamos vivendo, como to
do o mundo. Veja bem a economia que 
ITAIPU vai trazer, quando estiver ope
rando integralmente. Isso é relatório de 
técnicos: "A produção da energia de 
ITAIPU, em· um ano de condições médias 
representará a economia de 13 a 15 mi
lhões de toneladas de petróleo." Veja 
V. Ex." a importância e a grandiosidade 
dessa obra. De 13 a 15 m!lhões de to
neladas de petróleo ou de 25 a 30 mi
lhões de toneladas de ca:rvão que seriam 
necessárias para produzir a energia 
equivalente em usina termelétrica. Con
cordo com V. Ex." e agora fico satisfei
t·o, porque V. Ex. a noo é contra ITAIPU. 
Isso me conforta. Acredito em V. Ex.a, 
como representante do Paraná, como 
homem que tem responsabilldade de re
presentar aquele grandioso Estado aqui 
nest.a casa, aqui nesta Câmara AÍta. 

O SR. LEITE CHAVES - Quero ape
nas, fazer duas observações. V. Ex:a está 
mais ot!mista que a própria ELETRO
BRAS. 

O Sr. Mattos Leão - É o Relatório da 
própria ITAIPU. 

O SR. LEITE CHAVES -Na previsão 
económica da ELETROBRAS, a eco
nomia seria de 700 m!l barris por dia. 
V. Ex." está exagerando. 

O Sr. Ma.ttos Leão - É o relatório cta 
própria companhia. 

O SR. LEITE CHAVES -Quero dize1 
a V. Ex." que estou prestando tanta 
atenção em Itaipu, que estou, inclusive, 
conhecendo o comportamento de V. Ex.a 

'·' 
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Sei que o Governador do Pa;raná, o que 
saiu há poucos meses, recebeu da;s mãos 
de V. Ex.a e das mãos de todos os Depu
tados e dos dois Senadores do Paraná um . 
requerimento, pedindo que ele viesse ao 
Presidente da República reclamar da 
maneira discriminatória com que o Pa
raná foi tratado, porque nenhuma firma 
do Estado entrou nessa concorrência. 

O Sr. Mattos Leão- V. Ex.a me per
mite? (Assentimento do om.do·r.) V. Ex.a 
sahe que se trata de questão de pré-qua
liflc!lç5.t> de firmas, s~m. demérito da 
firma paranaense, que merece todo o 
Msso respeito. Mas o fato é que o pro
blema é de pré-qualificação da diretoria 
de Italpu. 

O SR. LEITE CHAVES - Ma;s é uma 
restrição violenta. 

O Sr. Mattos Leão - Inclusive, em
presas do Rio e de São Paulo foram acei
ta;s normalmente. 

O SR. LEITE CHAVES -A restrição 
que V. Ex.a faz naquele requerimento é 
muito mais violenta do que a que estou 
fazendo a Itaipu, porque achei que, sen
do Senad·or, não precisava fazer um re
querimento ao Governador do Estado 
para Ir ao Presidente da República. Eu 
o faria daqui mesmo. Seria ·renunciar a 
uma prerrogativa que a lei me concede. 

Então, Sr. Presidente, veja que o Se
nador Mattos Leão, ao invés de esclare
cimentos, trouxe mais dúvidas para a 
Oposição, a respeito de Italpu. S. Ex.a 
já não diz a fonte de finan~iamento. Diz 
que o povo é quem vai financiar. Mas 
quais foram os impostos criados? Por
que parece que a previsão seria de em
préstimo a longo prazo. Quais a;s fontes? 

o Sr. Mattos Leão- V. Ex.a me per
mite? 

O SR. LEITE CHAVES- Pois não. 

O Sr. Mattos Leão - Eu disse que o 
empréstimo é compulsório. Dois serão 
pagos pelo empréstimo compulsório. Ci
tei as leis, Excelência. Estão nos rela
tórios Técnicos. 

O SR. LEITE CHAVES - J!: exata
mente isto. É um pretexto. 

O Sr. Mattos Leão - V. Ex. a é contra 
a construção de Itaipu? 

O SR. LEITE CHAVES-- O povo tem 
condições ... 

O Sr. Mattos Leão - Estão é incor
rência de V. Ex.a 

O SR. LEITE CHAVES - É melhor 
que. falte alguma energia dentro de al
gum tempo, porque não temos condições 
de realizar essa obra. Nobre Senador, 
não se constrói um grande pais sem le-

. var em consideração o seu povo. O povo 
está sofrendo, e é ele quem vai pagar es
sa obra. 

O Sr. José Lindoso- Permite V. Ex.a. 
um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Pois não. 
O Sr. José Lindoso - Observo a dis

cussão de V. Ex.8 e sinto que, realmente, 
V. Ex.a. está em estado de aflição como 
se nadasse em umas das cachoeiras do 
Paraná ... 

O SR. LEITE CHAVES- Eu não que
ro é morrer afogado em Itaipu, nem que 
o País também morra afogado. 

O Sr. José Lindoso- ... porque, aqUi 
V. Ex.a. está, realmente, bracejando in
gloriamente, e de vez em quando se afo
ga. Mas queria dizer a V. Ex.a que o Bra
sil tem o destino de romper a cadeia do 
subdesenvolvimento. É esse o propósito 
do partido de V. Ex.a, como é o do nosso 
partido e do Governo, como é consclên
eia nacional. Não podemos, absoluta
mente, transpor a barreira do subdesen
volvimento e nos firmar numa na(láo 
com categoria capaz de influir nos des
tinos de paz e justiça do mundo, sem <> 
nosso próprio sacrifício. O Governo e 
todos nós temos consciência de que o 
desenvolvimento exige de nós o sacrifi
c!o. Um povo só se desenvolve quando 
ele próprio toma consciência e decide 
participar desse sacrifício. Essa é uma 
colocação de ordem politica a que V. Ex.a 
não pode fugir. Por Isso 'mesmo é que me 
apavora o fato de V. Ex.ns, que tiveram 
tamanho êXIto eleitoral e que estão na 
Ilusão, inclusive, de que já são o poder
V. Ex.Oa nos considera porque Oposição 
--·V. Ex."' eão contra os interesses po
pulares. 

O SR. LEITE CHAVES - Oposição 
aos interesses populares. 

O Sr. José Lindoso - São contra a 
Transamazônica, contra Itaipu, enfim, 
contra todas as grande obras e o que, 
ultrapassando a linha rasteira do hori
zonte dos animais, se projeta na linha 
ampla do horizonte de quem vê o futuro 
de uma pátria dentro da sua missão his
tórica de realização e afirmação nacio
nais, que é essa afirmação do povo para 
os seus destinos maiodes de nação de 
paz. V. Ex.o. também foge ao espírito 
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de solidariedade continental quando 
nega a possibilidade de, numa obra bt
nacional, colaborarmos para o desenvol
vimento de uma nação amiga, como o 
Paraguai. Todos os argumentos V. Ex.a 
apresentou - e V. Ex.a diz estar ainda 
numa posição anfíbia:· não sabe. bem o 
que quer e nem como quer - todos eles 
foram contra Itaplpu, em última análise. 
Portanto, V. Ex.a precisa realmente fa
zer essa reflexão que falou, a reflexão 
pessoal, Iluminada pelo patriotismo e por 
um sentido de brasllldade, porque rtalpu 
é uma af!rmaçã,o do Brasll e extge sacri
fícios de todos nós: é uma afirmação, 
tenho certeza, para a qual o Partido de 
V. Ex a não está contra, porque ele, como 
a ARENA, representa parcelas da opi
nião pública nacional, e a opinião pú
blica nacional aplaude Ita!pu como rea
lização num sentido americano, e como 
realização num sentido brasllei·ro. 

O SR. LEITE CHAVES- Só quero que 
os ilustres renovadores vejam que o 
que nos leva a fazer essas observações 
é aquilo que já disse: não se pode fazer 
uma obra a qualquer custo. inclusive ao 
custo de se querer atender mais a uma 
vaidade do que a uma necessidade. 

Já disse, em outro pronunciamento: 
uma das razões que nos estão levando a 
não ter condições de defender as nossas 
matérias-primas - Inclusive as do Pa
raná, que é o Estado que mais está so
frendo no Pais, porque não temos preço 
razoável para matéria-prima - é o ex
cesso de dívidas que estamos constituin
do: e Italpu aumentaria seriamente as 
margens desse endividamento. 

De maneira, Excelência, que fica claro 
o seguinte: são observações. A grande 
finalidade do debate parlamentar é mos
trar que a verdade não é unilateral. Que 
o Governo examine esses aspectos e 
depois, no nosso exame, possamos ter a 
certeza de que Itaipu estará sendo feita 
para atender a nossa necessidade ener
gética, e nãc apenas a·os caprichos e de
sejos de um partido que pretende conti
nuar no poder. monstrando ao Pais obras 
sun tu árias. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O Sr. Osires Teixeira - Permite 
V Ex.n um aparte? 

O ·sr. José Lindoso - V. Ex. a confes
sa que ainda não estudou a lição de 
Italpu; então o Gcverno está pronto 
para ouvir a lição de V. Ex.u quando 
V. Ex.n aprender o que é Italpu, 

O SR. LEITE CHAVES - Quando 
aprender, não; quando não aceitar Itaipu 
de forma Imposta, incondicional. Volta
remos ao assunto. Só não a aceitamos 
Irrefletidamente ou sem essas reservas, 
porque o que está sendo objeto desses 
grandes arroubos, desses grande elogios, 
pode ser objeto de padecimentos maiores 
para o nosso povo. 

O SR. PRESIDENTE (WilsOn Gonçal
ves) - Quero lembrar ao nobre Senador 
que o tempo de V. Ex.a está esgotado. 

De maneira que farta um apelo para 
que os apartes fossem concisos, a fim de 
que não ex:orbitassem demais o tempo 
reservado ao nobre Senador. 

O Sr. Roberto Saturnino - Nobre Se
nador Leite Chaves, ouvi com a máxima 
atenção todo esse debate. Gostal'ia de 
reafirmar, apenas, dada a situação de 
tumulto a que chegou o debate, que acho 
que V. Ex a exercendo o papel que cor
responde ao dever da Oposição. V. Ex.a 
levantou dúvida.'! quanto ... 

O SR. LEITE CHAVES- A viabilidade 
económica. 

O Sr. Roberto Saturnino - . . . à vla
bllldade de uma obra que tem, realmen
te, um vulto que transcende todo aquele 
montante correspondente a grandes 
obras que já foram realizadas, provavel
mente a maior obra que se efetlvou no 
País, em toda a sua Hlstórla. Por con
seguinte, nada mais natural que se quei
ra saber, com detalhes, tudo que diga 
respeito a esta obra. V. Ex.a levantou dú
vidas, fez restrições, não se pronunciou, 
exatamente, a favor cu contra, mas, le
gitimamente, exercendo seu dever de re
presentante da Oposição e de represen
tante do Estado onde se realiza a obra, 
de querer conhecer, em primeiro lugar, 
a justificativa econômlca da obra, Isto é, 
se realmente as projeções da demanda de 
energia vão justificar a construção 
de uma ·Obra de tal vulto e, em segundo 
lugar, as previsões de custo, levando em 
consideração, também, a previsão de 
crescimento desse custo em relação à in
flação mundial; em terceiro lugar, o es
quema financeiro para cobertura desse 
custo, se se leva em consideração, tam
bém, as prcjeções da arrecadação do Im
posto único, se eles darão para cobrir 
os 2/3, mesmo numa hipótese de cresci
mento de custo resultante da Inflação 
mundial. Enfim. o que V. Exn reclamou 
e, legitimamente, em nome da Oposição, 
no meu entender, é um quadro completo 
de Informações a respeito da vlabllldade 
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económica e social dessa obra. Isso é o 
que esperávamos ouVir do Governo e dos 
representantes do Governo; as Informa- · 
ções detalhadas que V. Ex.a requereu e, 
ao contrário, o que ouvimos foi uma tem
pestade de apartes que geraram, Inclu
sive, um certo tumulto no debate, que 
prejudicou, exatamente, o lado que nós, 
da Oposição, queriamos conhecer: a ln
formação detalhada. Era essa a observa
ção que queria fazer, em aparte a v. Ex.a 

O Sr. Mattos Leão - Permite V. Ex. a 
um aparte? (Assentimento do orador.) 
Lamento, mas o nobre Senad·or Ro
berto Satumino não prestou atenção, 
porque foi justamente o que fiz da tri
buna: apresentar todos os dados -
custos; de onde sâl o dinheiro: o emprés
timo compulsório; quanto vai custar a 
obra; como vai ser construída; o nosso 
deficit. Lamento, nobre Senador Ro
berto Saturnlno, V. Ex.a então talvez não 
estivesse no Plenário quando fiz o meu 
discurso esclarecendo detalhes, citando 
dados que foram fornecidos, e que me
recem fé, pela própria Italpu blnaclonal, 
a empresa que está construindo Italpu. 

O Sr. Roberto Satumino - Não estou 
pondo em dúvida; Estou dizendo que não 
ouvi de V. Ex.a os dados necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - (Fazendo soar a campa.ínha.l -
Quero lembrar aos nobres Senadores que 
não é possível desapropriar o tempo do 
orador com dois aparteantes entre sl, ao 
mesmo tempo. 

O Sr. Mattos Leão - Eu apartelo o 
o orador. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - V. Ex.Bs estão num dlâlogo entre 
dois aparteantes. De maneira que va
mos pôr ordem nos trabalhos, e lembro 
ao nobre orador que o seu tempo estâ 
esgotado hâ 15 minutos. Se V. Ex.a pu
desse concluir dar-me-la o prazer de po
der conceder a palavra ao nobre Senador 
Itamar Franco, que estâ Inscrito. 

O Sr. Mattos Leão- Estou concluindo, 
Excelência. 

O Sr. Saldanha. Derzi - Permite 
V. Ex.a um aparte, de apenas um mi
nuto, nobre Senador? (Assentimento do 
orador.) O nobre Senador Roberto 
Satumlno está preocupado com a de
manda, se há estudos de que quando ela 
estiver concluída teremos necessidade de 
construções de outras hldrelétrlcas, tan
to que a ELETROBRAS já se preocupou 
na construção de uma hldrelétrlca no 

Paraná, na Ilha Grande ou no Porto 
Caioâ. Já hâ estudos e estudos sérios a 
esse respeito. Mas o nobre Senador Lei
te Chaves estâ preocupado com o custo 
dessa obra. Assistimos a Sã-o Paulo cons
truir Urubupungá, Ilha Solteira, e 
inúmeras outras hldrelétrlcas sem sa
crificar a sua gente, o seu povo. O 
Brasil pode ficar tranqüllo que esta gran
de obra não Irã sacrificar o povo brasi
leiro, pelo contrário, irá dar a arranca
da para o nosso desenvolvimento defini
tivo. Multo obrigado a V. Ex.• 

O SR. LEITE CHAVES - Agradeço, 
também, o aparte de V. Ex.", mas quero 
fazer uma observação: Ilha Solteira tem 
3.200 KW e Italpu tem 4 vezes Isto, sendo 
que Italpu só nos pertencerá pela me
tade ... 

O Sr. Saldanha Derzi - Urubupungá 
e Ilha Solteira têm cerca de 5. 000.000 
quilowatts, somando as duas ... 

O SR. LEITE CHAVES- Eu me refiro 
a uma única. E Italpu só nos pertencerá 
pela metade. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - (Fazendo soar a campainha.) -
Peço a V. Ex.11 a fineza de concluir o seu 
discurso. 

O SR. LEITE CHAVES- Vou concluir, 
Sr. Presidente. 

A Oposição está. exercendo seu :papel 
ao exigir informações, exigir pronuncia
mentos do Governo, pedir esclareelmen
tos de como se comporta, Inclusive, no 
equacionamento e na realizaçã,o de 
grandes obras, que podem ser multo Im
portantes para o Pais, mas que sã,o rea
liZadas à custa de grandes sacrifícios. 
(Muito bem! Palmas;) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, vamos tentar 
deixar a energ'la de Italpu, se for possí
vel, e ver como poderemos canalizar a 
energia dos jovens para o desenvolvi
mento nacional. 

Trago, hoje, a esta Casa a minha con
tribUição ao problema da participação 
da juventude. Trabalho despretensioso, 
mas que julgo do meu dever apresentar 
ao Senado Federal. 

Na cena segunda do primeiro ato de 
Júlio César, Shakespeare põe nos lá
bios de Cássio a seguinte fala: "Os 
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homens são, algumas vezes, donos 
dos seus próprios destinos. A culpa, 
meu caro Brutus, não é das nossas 
estrelas, mas de nós mesmos, que 
consentimos em ser inferiores." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Esta. 
Casa está procurando assumir o norte 
de. seus próprios destinos, na. busca do 
árduo itinerário da distensão redemocra
tizadora. Cuido, Sr. Presidente, que a te
matização do papel da juventude neste 
processo é imperiosa. E creio que todos . 
nós temos uma palavra a dizer: :11: que · 
viemos de um episódio eleitoral onde a 
marcante presença do jovem instaurou 
um novo tônus na nossa emergente revi
talização política. 

E a mim, que me coube a honra de 
abrir- em comicios, debates e seminá
rios - o diálogo com os moços de Minas 
Gerais Terra da Liberdade, é especial-

' -mente cara a discussao. 
Em 1968, eu relia Machado de Ass'ls: 

"A vida é um direito; a mocidade, outro; 
perturbá-las é um crime." Dias depois, a 
Imprensa, noticiando a convulsão estu
dantil que varria o mundo, transcrevia 
a frase dos contestadores de Berkeley: 
"É preciso desconfiar de quem tem mais 
de trinta anos." 

O contraste entre a olímpica visão do 
mestre da nossa literatura e a radical 
proposição dos jovens intelectuais, Sr. 
Presidente confesso que me perturbou. 
E, homem' então já entrado na casa dos 
trinta anos, tomei o partido daqueles a 
quem convencionamos chamar de "pes
soas maduras". Ocorreu-me que Picasso 
pintou Guernica aos cinqüenta e seis 
anos, que Brecht escreveu o C()n~G 
iJJcs Sabichões aos cinqüenta e que Baoh 
compôs Arte da Fuga aos sessenta e três. 

Mas, logo a seguir, reenc~ntrei a sem
pre jovem Raquel de Queiras a escrever: 
"A mocidade é o tempo em que a gente 
quer ser dono do mundo e ao mesmo 
tempo sente que sobra nesse mesmo 
mundo." E novamente vacile!, Sr. Presi
dente: o mesmo Picasso de Guernica 
Inaugurou o cubismo, com Les dem·oiselles 
D'Avignon, aos vinte e seis anos; o mes
mo Bacha de Arte da Fuga compôs To
cata e Fuga em Ré Menor aos vinte e 
quatro anos; o mesmo · Breht do Con
gresso dos Sabichões redigiu Tambores 
na Noite aos vinte anos. 

Desde então, Sr. Presidente, tranqü!ll
zei-me: para cada grande obra compos
ta na maturidade, para cada grande em-

preitada de "pessoas maduras", eu de
pararia com grandes obras e grandes 
empreitadas levadas a cabo na juventu
de Chaplin fez O Vagabundo com vinte 
e sete anos; Drumond publicou Al,ll'11lll.a 
Poesia com vinte e oito; Cantor elabo
rou a teoria dos conjuntos com vinte e 
.sete; João Cabral escreveu Pedro do So
no com vinte e dois; Jorge Amado redi
giu País do Carnaval com vinte; Mário 
Andrade c·omeçou a reformar a nossa 
cultura com vinte e nove; Russell dissol
veu na lógica a contradição localizada, 
na teoria conjuntural, por Burali-Forti, 
aos vinte e nove; e Gauss corrigiu Eucli
des com dezenove anos. 

Uma rápida panorâmica nos momen
tos altos da vida brasileira me persua
diu de quão tênues são os limites etários 
para definir a criatividade responsáveL 
Ao lado do octogenário Cláudio, temos 
um Joaquim da Mata; ao lado de Deo
doro, um Castro Alves; ·ao lado de um 
Rui, contra as oligarquias, temos os te
nentes da década de vinte; ao lado do 
Bernardes, nacionalista dos fins dos anos 
quarenta, temos os estudantes. 

Não é possível, Sr. Presidente, analisa
das as conseqüências destas constata
ções, aceltar a preconcebida dicotomia 
social - ainda que emergente sob véus 
dissimulados - entre jovens e velhos. 
Sobretudo no âmbito das modernas so
ciedades industrializadas, e a ninguém 
padece dúvida de que caminhamos para 
um tal modelo, esta segmentação care
ce de realidade: a dinâmica da progres
são tecnológica, os padrões obrigatórios 
de reciclagens, a mutação sócio-cultural 
tudo isto relega ao museu dos ana
cronismos ideológicos a desgastada con
cepção de uma juventude leviana e um 
coleglado de adultos, aos quais caberia 
o papel de guardiães da seriedade. 

Esta concepção, que é comodamente 
esposada por numerosos grupos e indi
víduos dotados de alguma parcela de po
der é própria daqueles que se eximem 
de assumir o ônus obrigatório da convi
vênc'la comunitária de caráter democrá
tico. Ela conduz a uma política defor
mada no trato com as exigências, as rei
vindicações e as proposlturas dos seg
mentos sociais mais avançados, politica 
que, conforme a macroscopia Institucio
nal, acarreta duas atitudes que, embora 
paradoxalmente, se complementam. Num 
contexto aberto e plural, adota-se uma 
atitude francamente paternalista: tudo 
se perdoa à juventude, porque ela não 
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sabe o que faz; depols, quando amadu- · 
recem, os jovens deixarão de lado as 
suas posturas generosas e as suas ações 
doidivanas. Num contexto forte e auto
ritário, adota-se uma atitude repressi
va: a juventude deve ser cuidadosamen
te tutelada, posto que é facilmente en
volvida pelas forças da desordem e da 
subversão. 

Trata-se de duas atitudes antípodas, 
mas que, essencialmente, se completam. 
Elas possuem um núcleo comum: a pres
suposição de que o jovem é lnconse
qüente, tanto em sua generosidade quan
to em sua· vontade transformadora. 

É evidente que devemos recusar am
bas as modalidades com que se reveste 
aquela concepção. É evidente que deve
mos recusar aquela concepção em si 
mesma. 

E lsto porque as sociedades são as 
ações, reações e relações de todos os seus 
membros, jovens e velhos. E Isto porque 
uma sociedade nacional é a resultante 
do esforço coletlvo de todos os seus com
ponentes, sem distorções e sem distin
ções etárias. E Isto porque uma nação 
não é privilégio de ninguém, como a 
ninguém é dado o representá-la exclu
sivamente: a nação somos todos, ela é 
a síntese da nossa vida. 

Recusando a dicotomia social entre 
jovens e velhos, recuso o chavão desco
rado do mU vezes lembrado "conflito de 
gerações". O biologismo determinista, 
que traveja este conceito enganoso, ra
dica numa concepção organicista da so
ciedade. E os progressos da sociologia 
não nos permitem mais o apelo a no
ções do período em que suas analogias 
escondiam a sua incapacidade em com
preender o processo social real. 

É óbvio, Sr. Presldente, que experiên
cias sociais diferentes, que diferentes vi
vências históricas, culturais e pedagógi
cas condicionam formas diversas de 
pensar e agir no mundo. Mas o que é es
pecífico da soclalidade é a comunicação 
entre diferentes formações e informa
ções. E a tese do "conflito de gerações", 
implicitamente, deixa de lado esta co
municabilidade, postergando a tarefa 
que ela necessariamente Implica para o 
distante horlzon te das probabllldades. 

Recusar, então, tese do "conflito de 
gerações", recusar a oposição entre jo
vens c velhos, nada disto significa que 
não reconheçamos a existência de uma 
problemática especifica da juventude nos 

nossos dias. Bem ao contrário: abando
nar aquelas posições é o primeiro passo 
para a adequada percepção dos processos 
que se desenvolvem na concreta histo
ricidade brasllelra, pois que pretendo 
restringir-me à sua consideração. 

Com efeito, o quadro sócio-politico do 
Brasil, hoje, coloca na pauta cotidiana o 
problema das relações entre o poder e a 
juventude. O cuidado que este problema 
Inspira compromlssa, no momento, to
das as Instâncias que se empenham na 
legitimação da política nacional. o pró
prio Presidente da República não se fur
tou à questão, apresentando-a a jovens 
paranaenses, em fins do ano passado. E 
não poucas vozes do Movimento Demo
crático Brasileiro e da Aliança Renova
dora Nacional têm contribuído para o 
seu esclarecimento. Quer-me parecer, 
aliás, que todos somos acordes com a ma
nifestação do pensamento oficial, ex
presso no editorial de A Voz do Brasil, de 
25 de outubro do ano findo: "É natural, 
visível e alentadora a vocação do jovem 
brasileiro para a politica." C ... ) Para 
tanto, uma das opções vál!das seria a de 
que a presença da juventude se f!zesse 
sentir dentro dos amplos limites dos par
tidos políticos." 

o mais curioso, Sr. Presidente, nesta 
conjuntura, é que todos nós, o Presiden
te da República, a Aliança Renovadora 
Nacional e o Movimento Democrático 
Bras!le1ro, tenhamos uma plataforma 
absolutamente comum - a urgência da 
participação da juventude na constitui
ção nacional. E escolhi o termo curioso, 
Sr. Presidente, não porque desconfie das 
plataformas comuns - muito ao contrá
rio, é nos compromissos que elas impõem 
que acredito -, mas porque esta colncl
clêncla é expresslva. Chegamos ao ponto 
em que todos, tácita ou abertamente, re
conhecemos que o jovem foi ampla e sig
nificativamente alienado dos candentes 
problemas da sociedade brasileira. Che
gamos ao ponto em que a convocação 
da juventude atinge tal reiterabtlldade, 
que ela só admite uma semântica ou uma 
dlssemântlca. Chegamos ao ponto em 
que não é ma1s possível tergiversar, se
não ao preço da manipulação Ilusionista. 

A verdade é que os últimos dez anos 
da vida nacional assistiram aos desca
minhos da nossa juventude. De 1964 a 
1966, a generalizada desconfiança politi
ca. aturdiu a nossa mocidade universitá
ria. Seguiram-se dols anos de mobiliza
ção radical e equivocada, e sobreveio a 
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maré-vazante da política, com o Ato Ins
titucional n.O 5 e seu corolário para a 
juventude o Decreto n.0 477. Não quero 
discutir aqui, Sr. Presidente. a questão 
da aplicabilidade do mencionado decre
to; pessoalmente, sei que algumas auto
ridades educacionàis da época fizeram 
o possível para contê-lo no domínio da 
dissuasão. Mas foi precisamente esse ar
senal de prevenção repressiva, esse valor 
simbólico do instrumento que neutrali
zou, de modo decisivo, a perspectiva po
lítica do jovem. Não cabe Indagar aqui, 
nesta casa, o fio da espada de Dâmocles: 
cabe reconhecer a sua inexorabilldade. 

o fato é que, a partir de então, a vo
cação política do nosso jovem entrou em 
colapso. A maioria silenciosa dos bancos 
escolares continuou majoritária e sllen
te, aceitando a formação universitária 
como véspera de um bom emprego. Creio 
mesmo que foi pensando nesta maioria 
que a insuspeita publicação Digesto Eoo
nômico, editada sob os auspícios da Asso
ciação Comercial de São Paulo, inseriu 
.em seu n.0 204, de novembro-dezembro 
de 1968, ao lado de artigos de Djacyr 
Menezes, Delfim Netto, Gouveia de Bu
lhões e Nascimento e Silva, um texto de 
Bastos Avlla, onde se lê: "Com a univer
sidade rebaixada ao nível de escola téc
nica, jamais poderemos preparar uma 
cultura. Poderemos, no máximo, montar 
uma grande agência de empregos - o 
que não chega a ser uma Nação." 

Mas também é fato, Sr. Presidente, 
que só as minorias impulsam as maio
rias para a senda da evolução, do aper
feiçoamento, do avanço. Nas configura
ções sociais hodiernas, só os jacobinos 
extemporâneos e empedernidos podem 
cultuar as maiorias - o abstrato con
junto, o qual Thoreau liqüldou clara
mente, afirmando que "um homem com 
razão, em melo a todos os outros, cons
titui uma maioria de um". 

As minorias universitárias, fechadas 
as alternativas de participação, se vi
ram a braços com opções trágicas, na 
sua Impotência e nas suas Implicações. 
Recordo a alternativa do terrorismo e a 
anomia da contracultura. Os males cau
sados pela ação terrorista superam a 
Imaginação: a traumatlzação social, a 
emergência dos ates repressores, a disse
minação de uma violência brutal. A con
tracultura, com o festival místico dos 
seus gurus e assemelhados, levou à ne
gação da racionalidade cu! tural e per
mitiu o gigantesco lucro dos explorado-

res do vicio, na elástica graduação da 
maconha ao ácido lisérglco. 

Poucos foram os jovens que, afastados 
do conformismo massivo, puderam con
servar-se eqüidlstantes e Imunes deste 
autêntico processo liqüidacionlsta. A pou
cos foi reservada a alternativa que o jo
vem poeta formulou talentosamente, a 
alternativa de guardar-se "para quando 
o carnaval chegar." 

A ordem institucional foi garantida. 
Ainda é cedo, historicamente, e, talvez, 
politicamente inoportuno, Sr. Presidente, 
o questionamento do custo humano des
ta manutenção. Mas o que restou foi um 
hiato muito fundo, uma fratura muito 
larga, entre o poder e os jovens. 

É que, malgrado a intencionalidade 
subjetiva de que estavam munidos os 
homens instalados na cúpula do poder, 
nas instâncias médias e baixas cristali
zou-se a noção de que estudante deve 
mesmo é estudar; se não o fizer, exclusi
vamente, torna-se merecer de cuidados ' 
corretivos. Aliás, venho de uma campa
nha onde foi alardeado, aos quatros ven
tos de meu Estado, que o Decreto n.O 477 
está para o· estudante assim como o Có
digo Penal está para o presidiário. 

A resultante mais dramática desta 
mentalidade repressora não são, apenas, 
as suas vítimas imediatas. É, na verdade, 
a assepsla política que envolveu a nossa 
juventude. Pesquisa promovida pelo 
mundialmente conhecido Instituto Gal
lup, e divulgada pelo Jornal di) Brasil, a 
4 de março de 1974, revela dados alar
mantes. Milhares de jovens brasileiros, 
de dezoito a vinte e quatro anos, foram 
ouvidos. Perguntados sobre qual a tare
fa mais importante no seu País: - ape
nas 5% responderam que era a constru
ção de uma sociedade pacifica. 

Perguntados sobre o que fariam se se 
sentissem Insatisfeitos com a sociedade: 
- 40% responderam que ficariam sem 
nada fazer. E desses, - 41% que res
ponderam que somente recorreriam ao 
voto e nada mais; - 48% explicaram: 
"Os problemas da sociedade devem ser 
tratados por quem de direito." 

Espantosa resposta, Sr. Presidente, que, 
por uma dialét:lca caricata, transforma 
a lrresponsabil!dade social em apanágio 
do bom-moclsmo. 

É bem verdade que os escalões mais 
altos do governo tentaram evitar a dis
seminação, extremamente deletéria, des-
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se bom-moclsmo. Após constatar a fa
lência das !nlclatlvas oficiais, vindas do 
alto, para organizar entidades estudan
tis representativas e legítimas, foram 
env!dados esforços no sentido de cons
clentlzar o jovem da problemática na
cional; é exemplo deste esforço a cons
tituição do Projeto Rondon. 

Mas não é menos verdade que muitas 
destas tentativas foram assumidas num 
clima de euforia geral e artificial. A 
crítica foi sumariamente Identificada 
com a contestação negativa. O recesso 
cultural em que se viu envolvido o País 
- dando lugar à expressão do "vazio cul
tural" - e a onlpresença da censura 
coroaram aquele hiato mencionado. 

Repito, Sr. Presidente, que ainda é 
cedo, e agora Inoportuno, aprofundar o 
debate da questão. Importa agora, mais 
do que nunca, aprofundar o debate das 
perspectivas que se abrem. 

Estas se desenharam no ano passado. 
De um lado, a credibilidade do Presiden
te da República, convocando os jovens. 
De outro, os fatos concretos, sobretudo o 
processo eleitoral, garantindo certa mar
gem real de participação. 

E há continuidade. A própria dlspo.sl
ção do Ministro da Educação e Cultura 
e escolha de muitos dos seus delegados 
Indicam que um·projeto de correção está 
em andamento. 

Mas Isto não basta. O que é necessário, 
vital mesmo, é promover, em grande es
cala, e talvez até de cima para baixo, 
uma. completa revisão das concepções 
reinantes sobre a juventude brasileira. 
Não basta que o núcleo do poder de
monstre, objetlvamente, que está aberto 
a novos procedimentos. É preciso que 
este núcleo amolde todos os níveis hie
rárquicos a ele subordinados aos novos 
parâmetros. 

A efetlva contribuição que a classe 
política deve dar a esta tarefa própria 
do Executivo e Imensa Sr. Presidente. Já 
chegamos ao !Imite das convocações aos 
jovens. O que podemos fazer é introduzir 
uma. visão política, uma interpretação 
abrangente e explicativa, capaz de escla
recer a problemática e instrumentalizar 
modos de atuação eficientes. 

O Sr. Lázaro Barboza- Nobre Senador 
Itamar Franco, V. Ex." me permite um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com multo 
prazer, Senador Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza. - Senador Ita
mar Franco, quero, simplesmente, con
gratular-me com V. Ex.a, pelo brilhante 
pronunciamento que faz, nesta tarde, 
abrindo os olhos de todos os homens com 
responsabilidades na vida pública bra
sileira. O seu discurso, nobre Senador, 
não é apenas um hino de reconhecimen
to aos valores da juventude, é mais do 
que isso: um libelo contra as atitudes 
ma.rginal!za.doras que, Infelizmente, têm 
sido Imposta aos jovens brasileiros, cau
sando, assim, Inestimáveis prejuizos 
para o futuro de nossa pátria. O senado 
se engrandece, nesta tarde, com o bri
lhante pronunciamento de V. Ex.a, e 
Goiás não poderia estar ausente no mo
mento em que V. Ex.a aborda tema tão 
importante. Esta, a contribuição que 
queria dar a V. Ex.a 

O SR. ITAMAR FRANCO - Multo 
obrigado a V. Ex.a pelas generosas pa
lavras. Estou certo de que V. Ex.a, que 
fez uma campanha ao lado dos moços 
do seu Estado, há de entender bem a 
mensagem que procuro transmitir neste 
instante. 

A base desta contribuição está no re
conhecimento do fato historicamente ln
conteste de que o jovem que participa 
politicamente é motivado por uma insa
tisfação diante do sta.tus quo. Pesquisas 
não multo antigas, e com finalidades 
opostas, atesta mclaramente o fenêmeno 
no Brasil. Basta ler o Relatório Melra 
Matos, de 1968, ou o estudo de Gláuclo 
Soares, de 1964, e Intitulado Ideologia e 
Pa.rtieipaçã.o Política Estudantil, para 
que não haja dúvidas sobre a questão. 

Esta. insatisfação não pode ser, suma
riamente, creditada à chamada "subver
são Internacional". Ela delta raízes na 
própria estrutura do modelo socletár!o 
no qual nos Inserimos. E, Sr. Presidente, 
rec·onhecê-la como fato normal é o pri
meiro passo para. evitar a tragédia da 
repressão e o simulacro do pseudollbe
ralismo. 

Elisenstadt, segundo Iannl, crê que a 
Insatisfação juvenil tem por fundamento 
as inadequações entre a familla. e o sis
tema social. Para. Manheim, que desen
volveu uma sociologia da juventude de 
matriz freudiana, a problemática posta 
pela juventude radica no conflito entre 
o desejo de autonomia do jovem e a 
Insistência paterna em mantê-lo de
pendente. Já Sartre procura outras bases 
para elucidar a questão: segundo ele, o 
radicalismo da juventude só se compre-
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ende quando se leva em conta a existên
cia de uma acentuada contradição entre 
a estrutura demográfica de um pais e as 
oportunidades proporcionadas pela con
figuração da estrutura .sócio-econôm!ca. 

A multiplicidade de abordagens para o 
fenômeno, entre as quais a do brasileiro 
Otávio Iannl, é relevante e demonstra, 
em si mesma, a complexidade que ele 
encerra. 

Em nossa ótica, Sr. Presidente o radi
calismo do jovem deriva da sua própria 
condição objetiva na sociedade. Exata
mente porque a sua personalidade ainda 
não foi mutilada pelas .exigências da di
visão social do trabalho, ele é capaz de 
formular uma visão totalizadora e coe
rente da sociedade, do homem e da na
tureza. Na medida em que ainda não está 
diretamente envolvido nos esquemas eco
nómicos de que derivam grupos parti
culares de Interesses, ele é capaz de 
formular uma ética universalista e que 
se requer Imperativa. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com multo 
prazer. 

O Sr. Leite Chaves- Muitos Deputados 
Federais que conheci aqui e inclusive 
Senadores desta Casa não tiveram nun
ca vivência politico-partidária, mas ti
veram, durante o curso universitário 
uma vivência politico-universitária. Es~ 
tou de acordo com V. Ex.a, porque é nas 
faculdades que se f·ormam as lideranças 
quando o homem não está comprometido 
ou vinculado a interesses e forma a lide
rança espontânea e a liderança crista
lina; quando eles saem para o partido 
ou para os partidos levam uma lideran
ça muito mais informada, multo mais 
C·~nslstente. E V. Ex.a veja, de um tempo 
a esta parte, o Governo tem feito apelo 
aos jovens, aos professores para que par
ticipem. Assisti em São Paulo a uma 
cena meio constrangedora, que afronta e 
fere a esse próprio pedido de participa
ção. o MDB estava realizando o Curso 
de Liderança, em São Paulo, a exemplo 
do que fazia a !lustre Aliança Renova
dora Nacional, Cursos de liderança para 
jovens. Havia diversos estudantes. Um 
dos conferencistas, um dos participes ha
veria de ser o Presidente do Diretório da 
Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo. Pois bem, na hora em que ele 
deveria falar, veio um emissário com um 
bilhete em que se dizia que ele não podia 
comparecer, porque, naquela manhã, a 

Faculdade fora violentada, presos três 
professores, seis estudantes, e ele estava 
procurando localizar essa gente. Naquele 
bilhete, ele mandava dizer o que pen
sava da democracia brasileira. Cito esse 
fato apenas para ilustrar a situação de 
Insegurança e medo em que vive a ju
ventude; sem a participação da univer
sidade, sem a participação dos professo
res, não seremos, nem a ARENA nem o 
1\IDB, os partidos que devemos ser. E o 
4'17, se teve alguma vantagem, já a pro
duziu. Hoje, está sendo prejudicial, gera 
medo, não há liderança, há corrupção. A 
liderança não pode coexistir com o medo. 
Então, em adenda ao discurso de V. Ex.a, 
fac.o um apelo ao Governo, aos setores da 
ségurança Nacional, para que não dêem 
tamanha Importância ao 477. Se ele teve 
frutos a produzir, já os fez. Nossa juven
tude precisa que o Governo confie nela, 
para que ela confie no Governo. E, cre
mos, nunca seremos partidos que se re
novam a cada tempo, sem o concurso 
inestimável e valioso da juventude. Lide
rança de um partido, liderança de um 
país se busca na universidade e as nossa~ 
universidades não têm p·odldo fornecer 
o material humano de que carecemos 
para que a capacidade criadora deste 
País se faça sentir aos níveis em que o 
Presidente da República tem reclamado. 

O SR. ITAMAR FRMl'CO - Obrigado 
a v. Ex.a, cujo aparte reforça o meu 
pronunciamento. Quero, apenas, dizer
lhe que sou fruto da participação estu
dantil: fui Presidente, duas vezes, doo Di
retórlo Acadêmico, na Escola de Enge
nharia. como V. Ex.a, também entendo 
que. a participação livre dos jovens, nesse 
período, faz com que eles adquiram a 
maturidade para chegarem aqui como 
nós chegamos, neste instante, e falarem 
ao Senado Federal. Como V. Ex.a, tam
bém repudiamos o 477. 

Ideologicamente, esta consciência to
talizadora e esta ética imperativa defi
nem-se, para com o presente, numa rela
ção de negatiVidade. Nagativldade volta
da para o futuro - e temos o passado 
- e temos o jovem radical de direita. 

Ora, na proporção em que, em nossas 
sociedades, ao contrário das sociedades 
primitivas, a penetração do jovem no 
universo adulto se faz por um longo e 
acidentado processo, é evidente que a 
consciência radicalizada pode desvanes
cer-se. Mas o objet!vo de uma sociedade 
sadia não pode ser a erradicação desta 
consciência - e aqui, Sr. Presidente, 
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chamo a atenção do Senado Federal-, 
a não ser que se postule uma ordem so
cial em que o equ!librio seja a máscara 
da estagnação. Porque, Sr. Presidente, 
como diz Ianni, "no processo de retota
llzação da personalidade em desenvolvi
mento na adolescência, o jovem organiza 
intelectualmente a sociedade global em 
termos concretos, totalizando a sua per
sonalidade com base numa nova e muito 
mais ampla cosmovisão". 

Não se pode, portanto, opor à cons
ciência radical do jovem, motor da sua 
participação politica, procedimentos ou
tros que os emanados da razão. Ou, nas 
palavras de Aliomar Baleeiro: "Cabe con
traditá-los, e não matá-los ou encarce
rá-los." 

A própria exigência da totalização, de 
não-setoriallzação, de não-isolamento, 
que a consciência do jovem coloca, faro 
com que ele rejeite proposições parciais. 
Não pode existir uma política para a 
juventude, Sr. Presidente; existe um 
projeto sócio-politico que possib11ita o 
envolvimento da juventude. Eis yorque 
os jovens dispostos à participaçao fre- -
qüentemente fazem ouvidos moucos a 
conselhos e propostas específicas. Seu 
próprio modo de ser no mundo requer 
uma globalização progressiva. 

Há mais de meio século, alguém disse 
aos moços frases como estas: 

- "Não sigais os que argumentam 
com o grave das acusações, para se 
armarem de suspeita e execração 
contra os acusados ... " 
-"Não estejais com os que agravam 
o rigor das leis, para· se acreditar 
com o nome de austeros e 1liba
dos ... " 
- "Não tergiverseis com as vossas 
responsab!lidades, por mais atribu
lações que vos imponham, e mais 
perigos a que vos exponham. Nem 
receeis soberanias da terra: nem a 
do povo, nem a do poder." 

Os jovens aceitaram estas prédicas, Sr. 
Presidente, porque elas não se prendiam 
senão a essencialidades. E as aceitaram, 
porque quem as enviara sempre testemu
nhara, com a ação, o vigor do verbo. Os 
jovens as aceitaram, porque a "Oração 
aos Moços" simplesmente derivava do 
Credo do seu autor: 

"Rejeito as doutrinas de arbítrio; 
abOmino as ditaduras de todo gêne
ro, militares ou cientificas, coroadas 

ou populares; detesto os estados de 
sítio, as suspensões de garantias, as 
razões de estado, as leis de salvação 
pública; odeio as combinações hipó
critas do absolutismo dissimulado 
sob as formas democráticas e repu
blicanas; oponho-me aos governos 
de seita, aos góvernos de facção, aos 
governos de ignorância; e quando 
esta se traduz pela abOlição geral 
das grandes instituições docentes, 
isto é, pela hostilidade radical à ln
teligência do País nos focos mais 
altos da sua cultura, a estúpida sel
vageria desta fórmula administrati
va impressiona-me como o bramir 
de um oceano de barbárie, ameaçan
do as fronteiras de nossa nacionali
dade." 

1!: parte da "Oração aos Moços", Sr. 
Presidente, que trago, nesta tarde, ao 
Senado Federal. 

A consciência da juventude intuía que 
Rui tinha um projeto nacional para o 
Brasil Não fora este projeto e a juven
tude ha.Yeria de ignorá-lo. 

Mais de meio século depois, chegamos 
a um momento da vida nacional em que 
se pode superar o hiato entre o poder e 
os jovens. Chegamos ao instante em que 
os partidos podem ganhar a juventude, 
num processo de debates, criticas e auto
críticas. 

Mas chegamos a este ponto, porque 
também atingimos o estágio talvez mais 
crucial da nossa existência política, Sr. 
Presidente: o estágio em que o futuro se 
abre com uma ineliminável alternativa 
- que exige a democracia, a qualquer 
outra opção. 

O Sr. Leite Chàves - V. Ex.a me per
mite um a.pllil'te? 

. O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito 
prazer. 

o Sr. Leite Cha.ves - Senador, tenho 
conhecimento pessoal de que, inclusive, 
ilustres Senadores ·da ARENA, pessoal
mente, hoje, como nós do MDB, estão 
oonV'encl:dos da sUiperação do 477. O Go
verno ,poderia fazer hoje uma. avaliação 
dos reswtados desse .dispositivo legal. 
Parece-me que ele já não está mais ser
vindo à Segurança. Aqueles estuda.Jl<tes 
!t'ebeldes passados - se é que os houve -
ou saídos das universidades ou que con
cluiram o seu curso, a quase .totalidade 
j :í. nasceu, já surgiu, j à a:maciurece<u 
dentvo do novo processo. Entretanto, ao 
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invés de servir à Segurança, esse de
cl.1eto está servindo a Dll'etores de Es
colas, ·de Faculd!lides -. multas vezes 
lnescl'll!Pulosos - que ·buscam, nesse 
decreto, meios de permanecerem indefi
nltiva:mente no· poder. V. Ex.a sabe em 
que consiste o 477; contém d.ispositivo 
multo violento. Se um estudante, aos 
olhos de um dlretor ou de um professor 
ou se um professor aos olhos de um di
reter ou reitor de uma universidade não 
está agindo bem, é expulso da faculdade. 
Ficará, então, d·urante três ou quatro 
anos, sem obter ma~icula em outra fa
culdade. l!: o terror pt.ra o est.uJCiante. Por 
eoonsegumte, qualquer desatino que ocor
ra numa faculdade, qualquer irregula
ridade que ocorra numa escola, os es
tudantes jamais ousam denunciar, com 
receio de rofrer as conseqüências desse 
decreto, porque ele está sendo aplicado 
não para proteger a normalldade nacio
nal e, sim, proteger alguns diretores. 
alguns professores, em determinados 
colégios. E muitos setores do Governo 
não sabem cMsso. l!: por isso que, incor
porando ·ao •cMscurso de V. Ex. a ·este apar
te. eu gostaria que ele significasse tam
bém um apelo ao Go:vem•o, para haver 
uma exegese, um. estudo mais amplo, 
fazer uma •avaliação dos resultados do 
477. A quem ele está servindo hoje? Ele 
desser:ve oos professores e aos estudan
tes, mas não Cl'elo que esteja mais ser-

. vindo ao País, nem à Segurança Na
cionaà. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Estou 
certo de que o apelo de V. Ex.a foi ou
vido pela ilustre Malo•ria desta Casa. 

A vla democrática, cujo percurso obri
gatório passa hoje pe1o pro.cesso da. dis
tensão, é a única capaz de lnstaura.T um 
projeto nacional, precisamente porque 
ela e:>epr:lme os anseios mais profundos 
da consciência nacional. 

Na. proporção ·em que o processo da 
distensão se concretiza, é possível obter, 
do jovem eco para as nossas convoca
ções. l!: que a superação do hiato en.tre 
o po•der e a juventude é, Sr. Presidente, 
um ®isódlo, embora Importante, da su
peração maior de uma eventual fratura 
entre o Poder e a Nação. 

Não foi acld'ental que a 15 de novem
bro se regiStrasse a; paxtlocipação do 
jovem. Sendo as eleições uma etapa no 
interior daquele processo, é natural que 
tenha envol~do significativas parcelas 
da juventude. 

o Sr. Alexandre Costa - V. Ex.a me 
per.m.ite um .aprurte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com pra
zer, nob[le Senador. 

O Sr. Alexandre Costa - Eu me .per
mito !nteNompe.r V. Ex.a para oferecer 
uma contribuição, em tese. Primeiro, 
para me congratular pela tese que le
vanta, hoje, no Senado Federal. A polí
tica estudantil tem sido a grande escola 
dos homens públicos. Desacreditar da 
juventude de hoj·e seria o mesmo que de
sac-reditar do futuro do Brasil; margina
lizá-la, :por atos isolad:os, não seria o ca
:mmhoo certo. Sou favorável, po.z·tanto, à 
pl!lrtlclpaçio da juventude na vida pú
blica e, para minha satisfação, venho 
assistindo, no Executivo, na Câmara e 
no Senado, llio ingresso de jovens ta:te:n
tosos, como V. Ex. a, por exemplo ... 

O SR. ITAMAR FRANCO - Obrigado 
a V. Ex.a 

O Sr. Alexandre Costa - . . . que em
presta sua presença, hoje, no Senado 
Federal, numa demonstração do inte
resse pelos nossos destinos no futuro. Os 
meus votos são para que cresça o número 
dos lnteresados, :pois, por uma contin
gência na~tural, serão eles os nos·sos subs
titutos, os futuros dirigentes da Nação 
brasileira. Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO Multo 
obrigado a V. Ex.a pelo aparte, que honra 
meu p110!!lunC13illlento nesta tarde. 

V. Ex.a, como eu, estudou na Escola de 
Engenharia de Juiz de Fora, aqUiela es
cola em que aprendemos a lutar pela 
liberdade, aprendemos a fazer do nosso 
Diretório Acadêmico, naquelas lutas es
tudantis, um ca;mlnho para chegarmos, 
como chegamos, oo Senado Federal. Es
tou certo de que V. Ex.a concorda com 
a manlf.estação do meu pensamento, 
nesta •tarde, no Senado Federal. 

Se a chamada classe politica for capaz 
de responder ao desafLo do processo da 
diStensão, e1a também será c31paz de con
vocar com êxito os jovens. Mas a pes
quisa das condições para este êxito, Sr. 
Presidente, é dever de todos nós. A guisa 
de sugestão, ooorre-me of•erecer ao Mi
nistro da Educação e Cultura um exem
plo de medida concreta. 

Em várias universidades, o estudante 
é levado a assistir a um curso sobre Pro
blemas Brasileiros. Pro,ponho que este 
curso tenha seu currículo preparado pelo 
Ministério da Educação e Cu:Itura e que 
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incida sobre a realidade sócio-política do 
Brasil contemporâneo - o que allâs e'Ill 
parte já acontece. Mas vou mais ·adlánte 
Sr. Presidente: pro~nho que, em ~e~ 
guida ao curso, ·as repl'esentações dis
centes, com o l'espaldo oficial do próprio 
Ministério da Educaçoo e Oulrtura ins
talem seis conferêndas com debaÍtes e 
discussões referentes às conclusões esta
belec~das no curso. Estas conferências 
seriam reaJizadas por Senadores, Depu
tados Federais e Executivos, um de cada 
partido, escoi?idos livremente pelos es
tudantes. Tena.mos, assim, a conjugação 
da formação, obtida num curso com a 
informação, conquistada no cÓntronto 
clJemocrátlco de rposições diversas. 

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex.a 
wm au>arte? 

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito 
prazer. 

O Sr. Leite Chaves - ComplementanclJo 
~a prov;dênc13: sugerida P•Or V. Ex.n, 
nos tambem fanamos um apelo à Mesa 
do SenaclJo no sentido de realizar a 
e:lQe:m,pLo do que faz a Câmara está~os 
unive~sitárlos. A Câmara vem: há dois 
ou tres aiiiJOS, c·o.ncedendo estágios para 
cem estudantes univ.ersitárlos. Eles vêm 
e, dentro da regulamentação estabelecida 
pela Câmara, identificam-se com os pro
cessos pal'lamenlj;llires. Alguns estudantes 
do nosso Estado estão pedindo a mesma 
providêniCia por parte do Senado, e me 
parece, -dado os resultados que ho·uve 
que o Sealllido ;poderia examinar essa pos~ 
sibllldad·e, já num segundo estágio quer 
d121er, dando ac•esso apenas àqueles que 
já tivessem fei•to, com resultados vallo
st>s, o estágio na Câmara. Obtendo bons 
resultados no estágl·o da Câmara eles 
o fariam, também, no Senado, não ;endo 
aqui um número tão grande. :Poderia ser 
um núme•ro menor, digamos, metade, ou 
um quarto disso, porque liderança é 
qualidad.e, e quem sabe se amanhã os 
grandes líderes deste País não serão os 
que estão freqüentando a Câmara e que 
hoje desejam conhecer o Senado no seu 
mecanismo·? Então, gost~a que esta 
sugestão, que já está sencto uma reivin
dicação de um ·COJ.1PO universitá:rio do 
Paraná, fosse incoJ:1porada ao seu dis
curso, c·omo, também, uma das ~providên
cias de allcilllmen·to democrático. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Mmto 
obrigado a V. Ex.n Está inco•rpovada., 

O Sr. Agenor Maria- Permite V. Ex.n 
um 01parte? 

O SR, ITAMAR FRANCO -Com muito 
pra:~:er, Senador. 

O Sr. Agenor Maria - Estou ouvindo 
o pronuncia.mtmto de V. Ex.a. com de-
1e~te, com prazer, porque, na ·realidade, 
V. Ex.11 traz a esta Casa, com opol'tu
nlda.de, um dos ·assunws magnos do nos-
5<!. Paí.s. Quero a.proveit!lil' a oportunidade 
nao so pa.ra eon-gratular-me com v. Ex.", 
mas para afirmar que esses são real
·mente os únicos caminhos onde podere
mos encontrar, no futuro, os meios de 
da.r a este País a.grancreza que ele tanto 
merece. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muiw obri
gado, meu caro C·Olega, Senador Agenor 
Maria, pela s±ncer~dade de suas pala
vras. 

Esperamos nós que nesta tarde- e já 
disse muitas vezes, aqui, que não somos 
contra o dJebate Institucional; oo contrá
rio, só achamos que este debate não tem 
·COnduzido a ·um campD prá:tico, aqui, no 
Sena.cto Federal, mas esperamos que, 
nesta tarde em que trazemos, realmente 
não só pela nossa palavra, mas pelo en: 
foque do problema da importância da 
participação da juventude que o Senado 
realmente possa despertar para tentar 
canalizar - c·omo eu disse no início -
a energia da nossa mocidade para o 
desenvolvimento livre do nosso Pais. 

Continuam-do, Sr. P~es~dente, 

Estou convendclo de que a concretiza
ção desta p~osta será valioso mecanis
mo d.e integração do jovem, em colabo
ração com os grupamentos polí·ticos 
existentes e rec·onhecidos, no processo da 
distensão - preservando·-se, ·ainda, o 
ca.mpus de movflnentações que colldem 
com os seus objetlvos priorl'tários. E, es
sencl!almtmte, a distensão será compar
tilhada por aqueles que também devem 
ser os seus sujeitos. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me pe.r
mlte um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com todo 
o· prazer. 

O Sr. José Lindoso - Estamos ouvindo 
o discurso de v. Ex. a., que reiJlresen.ta uma 
bela obra de engenharia literária, com di
nâ~cas linhas de engenharia política, e 
gostaríamos, em prlll1cipio, de nos con
gratulamos com as colocações de V. Ex.a 
Disse V. Ex.", a certa altura do seu dis
curso, que tanto c PresLdente da Repú
blica como a ARENA e o MDB, todos nós 
a.ruslamos, todos nós COII1Vl0Ca.ntos uma 
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pa.l"tlcipaçáo mais efetl'l"a da mocidade, 
no processo polfttoo, no pro·cesso de cons
c~erutlzação e Integração no desenvolvi
mento do Pais e na pal"tlcipaçáo da vida 
púbill.ca. E assim é. D.e certo· o estadb de 
excepcionalidade que tivemos de enfren
tar, na contingência histórica que nos 
~evou, indu.sive, à guerra revohreloná:ria, 
fraturou o relacionamento entre o estu
dante ·e o Poder, como V. Ex.3 co~ru~tarou. 
Superado esse estado de coisas, cumpre 
a nós, que temos fé na democracia, por
que acreditamos nos destinos superiores 
deste Pais, rêstabelecer essas pontes de 
dláL::~go, e acred~to que a e1elção de 15 
de nov·emb!."o tenha mostrado que os ~e
los do Presidente da República, nesse 
sentido e o das lideranças dos nossos 
Partl·dos, venham fazendo eco na cons
ciência dos jovens; tanto assim que na 
bancada de V. Ex.", na Câmara, como 
no senado, e na bancada da ARENA, 
tanto na Câ;mara, como no Senado, te
mos :representaçã,o. de homens novos que 
acreditam no Brasil e que vão cooa>erar 
conosco, todos neste processo de norma
lização creDcente e de estab!Hdade poli
Mca, para que o Brll.S'Ll possa cam.lalhar 
dentro dos princípios da ·ordem e da jus
tiça. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Multo obri
gado a V. Ex." VoUando ao início de seu 
a;parte, nobre Sena<Ior José Undoso, que 
me honrou muito, digo que às 'V'eZes é 
difícil, realmente, para o engenheiro, 
trans!Ol"mllir em palavras o seu pensa
mento mas, com est.e apelo que faço, do 
problema <Ia juventude, estou tentando 
dar ao meu .pensamento uma melhor atl
vação. 

O Sr. José Lindoso - V. Ex.a o está. 
fazendo cont abso1uto êxito. 

O SR. ITAMAR FRANCO -Multo obri
gado a V. Ex.a 

V. Ex." cilsse muito bem- e já o afir
mei aqui neste meu pronunciamento 
nesta tal'd,e - que todos comporeenétemos 
a Importância da juventude. É por Isso, 
meu caro Senador José Lj.ndoso·, que nós, 
que já exereemos a ativida.de estudantil 
- quando como disse aqui, na Escola de 
Engenharia, em minha cidade natal, 
Juiz de Pora- nós, do Mo'Vimento De
mocrático BrasUeiTo, entendemos que 
quando o Senho•r Presidente da Repú
blica abre realmente esse processo de dis
tensão, nós, sim, da classe politica, es
•tamos fa:lh:mdo, porq•ue não apresenta
mos ainda a Sua Excelência o proj etc 
politico que ele espera. Nós é que deve-

mos apresentá-lo, e não e&pel!'ar que o 
Executivo forneca .ao Con.gresoo Na.donal 
esse projeto politico. 

E poTque ·entendemos a problemá:ttca 
da juventude é qu:e não podemos com
preender como existe, :ainda, sobre a ca
beca do estudante, o Decreto-Lei n.0 477. 

O Sr. Evelásio Vieira- Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com 
prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira- Senador Ita
mar Franco, tenho acompanhado com o 
mais profundo interesse a sua atuação 
neste Parlamento e, sem surpresa, pelas 
informações que possuía do seu interes
se, da sua capacidade, que vêm sendo 
c·onf!rmadas nessa sua. trilha, buscando, 
em cada oportunidade em que assome à 
tribuna, fazer a abordagem de temas da 
mais alta importância nacional. Nesta 
tarde, v. Ex.a está., mais uma vez, de 
parabéns, .porque enfoca um assunto 
de Interesse nacional e o faz com P·On
deração, com sensatez, com isencão. 
V. Ex.a fala que a Aliança Renovadora 
Nacional e o Movimento Democrático 
Brasileiro têm manifestado intenções, e, 
mais, agido no sentido de buscar, de tra
zer. de arregimentar a mocidade para a 
atividade politico-partidária. Fala das 
intenções do Governo. E é justo que se 
diga que, nos últimos meses, principal
mente depois da posse do General Gei
.sel, temos dado alguns passos no sentido 
de dar oportunidade para que a juven
tude Ingresse na ativlda.de politico-par
tidária, mas é preciso acelerarmos esses 
passos; é preciso o Governo abolir, ex
tingüir o Decreto-Lei n.0 477, porque não 
está só a atrofiar a juventude que tenha 
vocação para a atlvldade politica, para 
a vida pública, mas está. dificultando a 
criação de lideranças para a atividade 
comunitária, neste Pais. Entendemos 
m:~Is, eminente Senador, que deve, tam
bém, o Governo dar liberdade para uma 
ação livre àqueles que integr,am os sin
dicatos brasileiros. Precisamos de lide
rança no plano superior, mas precisa
mos em todos os graus, para termos um 
processo de desenvolvimento nacional 
acelerado e não o que existe hoje, os 
sindicatos, os líderes sindicais com atl
vldade limitada, dedicando-se, apenas 
às atlvidades de filantropia, de benefl
clêncla. É preciso que eles possam ex
pressar o seu pensamento, debater os 
Interesses da classe, debater, inclusive, os 
assuntos da sua comunidade, dos seus 
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Estados, para que, então, possamos ga
nhar aquela trilha que desejamos e de 
que o Brasil tem necessidade. Se não 
agirmos nessas condições, o Brasil sofrerá 
multo pela carência de lideranças, que, 
no'meu entendimento, é ponto critico em 
nosso Pais. 

O Sr. Leite Chaves - senador Itamar 
Franco, V. Ex. a dá licença para mais um 
aparte? (Assentimento do orador.) Mes
mo do ponto de vista legal, o atendi
mento aos estudantes, na concessão 
pleiteada por V. Ex.a que, de resto, é um 
dos apanáglos, um dos pontos da luta do 
nosso partido, porque a supressão do 
Decreto-Lei n.o 477 é do noss·o pl"ograma 
partidário, Inscrito na Justiça Eleitoral, 
obtendo essa concessão, queremos, ape
nas, para os estudantes, a igualdade de 
tratamento dada aos demais brasileiros. 
Os estudantes estão sob uma dúplice 
carga de excepcionalidade. Todos esta
mos sujeitos a uma excepcionalidade: o 
Presidente desta Casa, V. Ex.a, todos nós 
Senadores, os Ministros do Supremo Tri
bunal Federal, enfim todos os homens, 
pela Lei, estão sujeitos ao AI-5. Podem 
ter cassação sumária, Interdição sumá
ria, sem possibilidade de recorrer ao Ju
diciário. O único homem que não está 
sujeito ao AI-5 é o Presidente da Repú
blica, porque ficou com o encargo de 
aplicá-lo. Pois bem, os estudantes, além 
de estarem sujeitos à égide do AI-5, es
tão sujeitos a uma égide menor, mas 
para eles mais violenta, que é a do De
creto-Lei n.0 477. Então, retirando essa 
excepcionalidade, deixaremos o estudan
te na situação das outras criaturas. Eles 
estão sendo mais castigados do que o 
homem comum, do que os parlamenta
res, do que os civis e militares deste 
Pais. E é Isso que def·orma. Mal com
parando, é como se lhes dessem uma 
pena de reclusão. É um homem que, já 
estando preso numa cadela, tivesse que 
dormir, também, preso, fechado dentro 
de uma cela. O que queremos para eles 
é que esta reclusão seja transformada 
em detenção comum, que eles continuem 
sujeitos, como estamos todos neste Pais, 
à égide do AI-5, mas que se lhes retirem 
a carga pesada e hoje Injuriante do 477, 
sobretudo quando ele já não mais está 
servindo à Segurança Nacional, mas 
apenas aos Interesses daqueles que que
rem indefinidamente comandar as es
colas, acomodando-se nas cadeiras de 
comando das universidades. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Multo 
obrigado, mais uma vez, Senador Leite 

Chaves. Os apartes de v. EX.a têm tra
zido grande contribuição ao meu pro
nunciamento. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.• 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. José Lindoso - O problema é 
eliminar do debate qualquer conteúdo 
emocional e qualquer fantasia em torno 
do famoso Decreto-Lei n.0 477. A Casa já 
ouviu o depoimento autorizado do Se
nador Jarbas Passarinho, que foi Ml
nlstr·o da Educação e Cultura, e.m tomo 
da_ aplicação do 477, que não está nas 
maos de dlretor de escola, uma vez que 
S. Ex. a o fez com o poder de revisão e de 
recursos, portanto, ao Ministro da Educa
ção. A Aliança Renovadora Nacional re- · 
conhece que o Decreto-Lei n.0 477 é um 
instrumento excepcional, como o é o 
AI-5. Para nós não adianta tirar o es-· 
tudante da área do 477 e jogá-lo para a 
área do AI-5, como defende o nobre 
aparteante, Senador Leite Chaves. De
sejamos, realmente, é que seja superado 
a conjuntura que· exigiu o estabeleci
mento do 477, e que, de acordo com pa
recer que fizemos, em nome do nosso 
partido, na Comissão de Constituição e 
Justiça, quando se propôs a revogação 
desse estatuto, se elabore - coisa que 
estamos cogitando - o Estatuto do Es
tudante, um instrumento pelo qual, de
finindo-se direito e obrigações, dentro 
do equllibrio da ordem jurídica, o estu
dante possa. exercitar as suas atividades 
na universidade, nas dimensões da or
dem e no desejo de afirmação de sua 
cidadania. · 

O Sr. Leite Chaves - Senador Itamar 
Franco, se V. Ex.• me permitir gostaria 
de fazer uma observação ao aparte do 
Senador José Lindoso, de tal sorte que a 
verdade fique, absolutamente, clara. A 
manipulação, a aplicação d·o Decreto-lei 
n.0 477 é do dlretor. Basta que haja 
uma acusação contra o estudante para 
que ele, na forma do próprio 477, esco
lha um pl"ofessor ou funcionário de sua 
confiança para determinar a Instaura
ção sumária do Inquérito. Se se perqui
rir ou se se encontrar resquício de culpa
bllldade dentro do critério mesmo filosó
fico de segurança existente na escola -
é o próprio dlretor que determina a 
cessação da freqUência do estudante às 
aulas. De sorte que não estou pedindo 
que lhe seja aplicado o AI-5 em lugar 
do 477. O que procurei cllzer é que há 
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uma dúplice carga de excepclonalidll.(le. 
Se os estudantes têm dua.s, que se lh.es 
retire aquela mais próxima, porque, l'e.
tirando-a, eles ficam, naturalmente, SoJ1 
o AI-5, ao qual todos nós, Inclusive os 
universitários, estamos sujeitos. 

O Sr. José Lindoso - Nosso desejo é 
que seja superada a conjuntura que elti .. 
glu o AI-5 e o 477. l!: este o pensamento 
do Presidente da República, da ARENa, 
e acreditamos que, neste ponto, V. Ex.a:; 
não estão distantes do nosso raciocínio. 

(O Sr. Presidente faz soar a ca'l'l?. .. 
painha.) 

O SR. ITAMAR FRANCO -. Quel'J.a 
agradecer, antes de mais nada, o aparte 
do Senador Evelásio Vieira. Sua.s pala,. 
vras trouxeram-me grande conforto 
nesta tarde. Como V. Ex.a, aqui, també~q' 
estou para debater os grandes tema,S 
nacionais. Também conheço V. Ex.a, Sei 
do seu espírito, do seu amor à causa 
pública. 

Muito obrigado, Senador Evelásio V!
eira, pelo aparte que V. Ex.a me co:n. 
cedeu. 

Ao Senador José L!ndoso eu poderta 
argumentar que, lamentavelmente, sem. 
pre estamos, aqui, dizendo que vamos 
fazer e não realizamos. 

O Decreto-Lei n.0 477, é um problema, 
que a própria Aliança Renovadora Na
cional reconhece, e o Sr. Senador Jarbas 
Passarinho, quando Ministro da Educa. 
ção e Cultura dizia que foi pouco aplica. 
do. P·oucas vezes, aplicou-se o Decreto. 
Lei n.0 477. A nós não importa que ele 
tenha sido aplicado uma, duas, ou dez 
vezes; a nós importa, meu caro Senadol' 
J.osé Lindoso - e o digo muito respeito. 
samente -, é que ele aí está e impede, 
realmente, a participação dos jovens na, 
vida pública. 

Iria mais além, se me permitisse o se. 
nador José L!ndoso. Tenho em mãos, 
por exemplo, uma declaração do então 
Ministro Jarbas Passarinho - e espera
va, até, que a Aliança Renovadora Na
cional se lembrasse das palavras de 
S. Ex.a 

O Sr. José Lindoso - A Aliança Re
novadora Nacional não costuma repe
tir-se. 

O SR. ITAMAR FRANCO - O Sr. MI-
nistro lembrava, na época, o seguinte: 

"Ninguém proíbe o estudante de fa
zer politica. Não há um texto legal 
proibitivo disto. Por que não procura 

ele, exatamente, as áreas correspon
dentes para a prática politica que 
são os partidos politicas? Se ele é 
contra o Governo, que se matricule 
no MDB; se ele é um rapaz Inteli
gente e conc·orda conosco, que se 
matricule na ARENA." (Risos.) 

Apenas diria que o ministro de então, 
Jarbas Passarinho, tinha razão, apenas, 
nesta frase: é que se for realmente In
teligente o nosso universitário de hoje, 
deve procurar a Aliança Renovadora 
Nacional, porque se· ele procurar o Mo
vimento Democrático Brasileiro - e ai 
llá também o problema do bipart!daris
mo - e estiver num curso técnico, esse 
moço, amanhã, possivelmente quando 
for ao Governo pedir emprego, por cau
sa de sua ficha de estudante, dificilmen
te será aceito pelos órgãos empregado
res. l!: por Isso, também, nobre Senador 
Virgílio Távora, que nós, às vezes, aqui 
nesta Casa, combatemos a estatização de 
um modo amplo, porque, no dia em que 
só o Governo der empregos, então, sim, 
aí estará restrita a liberdade de pensa
mento, sobretudo da juventude brasi
leira. 

Esperamos, então, caro Senador José 
Lindoso, nesses oito anos que tenho aqui 
- não oito dias, nem oito horas, como 
costuma dizer o nobre Senador Paulo 
Brossard, espero, realmente, cumprir o 
meu mandato de oito anos, se Deus o 
permitir - pelo menos, possamos, daqui 
do Senado, apresentar à juventude bra
sileira uma legislação diferente do mal
sinado 477. 

O Sr. Henrique de La Rocque- V. Ex. a 
permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO - Com 
prazer. 

O Sr. Henrique de La Rocque - Nobre 
Senador Itamar Franco, V. Ex.a aqui 
clleg.ou e de logo também se conceituou. 
baí, a atenção que lhe dedicam os seus 
colegas quando fala. Hoje, no debate da 
situação, que V. Ex.a denominou sócio
llolit!ca do País, está comandando, na 
tribuna, os debates de forma serena; as
.s!m o assinalou o nobre Líder da Maioria, 
~Senador José Lindoso. V. Ex.a fez com 
precisão o repúdio à tese do conflito das 
~erações. Participo de ponto de vista, 
tão procedente, principalmente quando 
convoca a mocidade para a participação 
efetlva, na Politica Nacional, na vida pú
blica do País. Desejamos assinalar, tam
bém, que nós outra coisa não almejamos, 
.Senão, exatamente Isto: que os jovens 
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venham suceder-nos .na árdua missão de 
comandar a Pátria. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito 
obrigado a V. Ex.n, que também, neste 
final de pronunciamento, honrou, sobre
moda, o meu discurso, nesta tarde. Agra
deço a V. Ex.n as palavras gentis que 
teve para comigo. 

No entanto - e retomo, Sr. Presidente, 
a imprescindível alternativa que mencio
nei antes -, se a distensão for interrom
pida, se o seu processo for traumatizado, 
então correremos o .risco de uma grave 
regressão política, a que já fiz referên
cia em pronunciamento nesta Casa. E 
então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na
da teremos a dizer aos jovens e a Nação, 
simplesmente porque nada poderemos 
dizer. 

A convocação de moços e . moças, e, 
aqui, refiro-me a todos eles quer estu
dantes, trabalhadores ou ruralistas - é 
tarefa inadiável. 1!: importante criar as 
condições para que o jovem possa parti
cipar. Esse trabalho, Sr. Presidente, é 
subsidiário ao fortalecimento. do regime 
democrático e está aberto aos nossos 
Partidos. Assumi-lo, talvez, signifique a 
única perspectiva que nos honre. 

E é a única, disto .também estou con
vencido, Sr. Presidente, a única que nos 
garante que, corrido o tempo, não esta
remas, como Jeremias, chorando sobre 
a Jerusalém de tantos sonhos. (Muito 
bem! Palmas. O orador é cumprimenta-
d~) . 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Guerra, orador inscrito. . 

O SR. PAULO GUERRA -Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, acabo de receber 
alguns telegramas de Associações Rurais 
do Estado da Paraíba, Inclusive da AS
sociação de Campina Grande,· solicitan
do meu apelo, e dos eminentes Senado
res daquele Estado, ao Ex.mo Senhor Pre
sidente da República, General Ernesto 
Geisel e . ao Ministro da Agricultura -
Alysson Paulinelli - com o fim de evi
tar o fechamento da Fazenda Experi
mental de Umbuzeiro, criada e instalada 
no Governo Ep!tácio Pessoa, conseqüen
temente há quase melo século de magní~ 
flcos serviços prestados à pecuária, não
somente do bravo e progressista Estado 
da Paraíba, como também de boa área 
pernambucano., uma vez que Umbuzeiro 
fica nos l!mites do meu Estado. 

O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.a me per~ 
mlte um aparte? 

O SR. PAULO GUERRA -Com prazer. 
O Sr. Ruy Carneiro - A Paraiba, pro

fundamente sensib!l!zada., assiste a 
V. Ex.", nesta tarde, defendendo a per
manência da Fazenda. Experimental de 
Umbuzeiro. Falando o ·ex-Governador 
de Pernambuco, essa grande figura do 
Nordeste que é V. Ex.a, hoje com as
sento nesta. Casa, sentimo-nos · orgu
lhosos em ver que essa é uma causa 
comum nossa, o que nas faz, agora, 
colaborar com V. Ex. a Estamos cer
tos de que o amigo da Para.iba, o 
grande Presidente Ernesto· Gelsel, que 
foi Secretário das Finanças probo do Go
verno Gratullano de Brito, àquela época, 
não permitirá absolutamente que a Fa
zenda Experimental de Umbuzeiro, com 
quase 50 anos de existência, seja fecha
da. Sabemos, Senador Paulo Guerra, que 
a Fazenda Experimental de Umbuzeiro 
foi fundada pelo saudoso agrônomo Epi
tác!o Pessoa Sobrtnho, cuja politica de
finida, naquele setor, era a de melhorar 
os rebanhos não só dos nossos Estados, 
Paraíba e Pernambuco, como de todo o 
Nordeste, e, também, aqueles do Sul do 
Pais, para onde foram deslocados mui
tos reprodutores da Fazenda. Experimen
tal de Umbuzeiro. Portanto, é com orgu
lho, agradecimento e sensibilidade que 
recebemos o pronunciamento de V. Ex.a 
Estamos absolutamente certos de que o 
Ministro Alysson Paul!nelli não permiti
rá um ato desatinado como esse, do mes
mo como acreditamos que o nosso Presi
dente da Repúbl!ca, General Ernesto 
Geisel, também não o permitirá. Desta 
maneira, juntamos o nosso apelo ao de 
V. Ex.a, para nós tão val!oso. Realmente, 
é da maior importância pa.ra nós, que, 
em vez de só a Paraíba pleitear - por
que pode parecer que só a Paraíba é que 
tem interesse na permanência da Estação 
- V. Ex.n formule esse apelo, deixando 
patendeado que se trata. de Interesse do 
Nordeste. Em verdade, é nossa aspiração, 
mas, acima de tudo, a. Fazenda Experi
mental de Umbuzeiro serve à Paraíba, 
ao Nordeste, ao Brasil. Portanto, fican
do a palavra com V. Ex.a, temos a certe
za da vitória da justa causa, que é a per
manência da Estação Experimental de 
Umbuzeiro. Muito agradecido a V. Ex.11, 

Senador Paulo Guerra, e queira aceitar 
os nossos aplàusos e a nossa solidarie
dade. 

O SR. PAULO GUERRA - Sr. Senador 
Ruy Carneiro, V .. Ex. a, ex-Governador da 
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Paraíba, homem público dos melhores 
daquele glorioso Estado, conhecedor pro
fundo de todas as nuances da economia 
paralbana, especialmente nesse setor 
primário, V. Ex.a aparteando, Incorpo
rando-se, com a sua autoridade, ao meu 
discurso, amplia e reforça meu pronun
ciamento nesta hora, em defesa da Es
tação Experimental de Umbuzelros. 

O Sr. Leite Chaves -Permita-me V. 
Ex.a um aparte? 

O SR. PAULO GUERRA- Pois não. 

O Sr. Leite Chaves - Senador, Umbu
zelro é cidade da Paraíba em que nasce
ram dois dos mais Importantes homens 
deste Pais. Lá nasceu Oswaldo Trigueiro, 
grande jurista, uma das maiores autori
dades no Direito Público brasileiro e até 
recentemente Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. Lá nasceu, também, 
outra grande figura - que o mundo co
nhece, tanto quanto Rui Barbosa - o 
Introdutor do Código Bustamente, Epi
táclo Pessoa, o qual foi Presidente da 
República e também do Supremo Tribu
nal Federal. Essa estação experimental 
é de Importância, mais do que antes, ago
ra, porque a Paraíba está sofrendo. Ve
ja V. Ex.a que o algodão, que lhe servia 
de lastro econômlco, não tem preço e o 
agrave desapareceu ao mercado. A Pa
raíba é um dos mais sofridos Estados 
nordestinos. Então, Isso é de plena justiça. 
Os vales verdes na sua pequena criação, 
têm, neste Instante em que V. Ex.a os 
defende, um melo técnico da proteção 
daquela sofrida pecuária. Eu sou Sena
d·or pe1o Estado do Paraná; entretanto. 
meu coração está na Paraíba. Tudo é 
Brasil. Há um poeta que diz que nin
guém é universal sem que ame a terra 
em que nasceu. A Paraíba é muito pe
quena, cabe na palma da minha mão, e 
se eu trabalho, mais do que outros, nes
ta Casa, é porque sei que o Estado da 
Paraíba carece um pouco mais da minha 
participação. Estou inteiramente ao la
do de V. Ex. a O Paraná está ao lado des
te pequenino apelo que V. Ex.a faz, 
e tenho certeza de que os outros dois 
Ilustres Senadores do meu Estado, nesta 
Casa, também afirmam e confirmam a 
minha posição. 

O SR. PAULO GUERRA - Agradeço 
ao Sr. Senador Leite Chaves. Até que 
afinal o sentimento telúrico de V. Ex." 
encontra um denominador comum nos 
nossos debates e nos nossos desencon
tros, nesta Casa. ll: que a economia pa
ralbana falou mais alto ao coração de 

V~ Ex.a e Incorporo, com multa satlsfa
çao, o seu aparte em defesa dos Interes
ses da Região e principalmente da Es
tação Experimental de Umbuzelro, já 
agora com o testemunho de um talento
so advogado, Senador pelo Estado do 
Paraná. · 

Sr. Presidente, um dos males da admi
nistração do Pais é a descontinuidade. 
Cada ministro que se empossa, quase 
sempre sem conhecer in loco os comple
xos e variados problemas de sua Pasta, 
entende de destruir para renovar, em 
vez de aperfeiçoar para melhorar. Res
ponderá certamente o Ex.mo Sr. Minis
tro da Agricultura que esse tipo de Es
tação Experimental está superado pelo 
avanço do progresso do desenvolvimen
to tecnlcológlco da pecuária. Certo, Srs. 
Senadores, para as regiões de grande 
criação extensiva, como São Paulo, Pa
raná, Mato Grosso, Goiás e já agora pa
ra a nova fronteira pecuária que se am
plia com a Inclusão dos Estados, do Piauí, 
Maranhão e quase toda Amazônia. 

O Sr. Agenor Maria - V. Ex.a me per-
mite um aparte? . 

O SR. PAULO GUERRA - Com todo 
o prazer, Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria - Sr. Senador 
Paulo Guerra, quero e desejo ficar soli
dário ao apelo que V. Ex.a, nesta tarde, 
f.az ao Ministro da Agricultura a respei
to da Estação Experimental de Umbu
zelro. Desejo Ir mais longe: que se in
corpore, neste apelo, para que não só 
permaneça a Estação de Umbuzelro, co
mo também o Sr. Ministro abra labora
tórios de inseminação artificial nas re
giões mais longínquas do· Nordeste, pa
ra assegurar, através deste processo, as 
posslbllidades dos pequenos pecuaristas 
que, não dispondo de condições para a 
aquisição de touros de alta linhagem, 
possam aperfeiçoar e aprimorar o seu 
rebanho. Multo obrigado a V. Ex.a 

O SR. PAULO GUERRA - Sr. Sena
dor Agenor Maria, a participação de V. 
Ex.a no debate, em defesa da Estação 
Experimental de Umbuzelro, amplia o 
nosso discurso, como dizia há pouco, 
com o testemunho v,alioso de V. Ex.", 
representante Ilustre do Estado do Rio 
Grande do Norte, que também vê amea
çada a Estação Experimental de Cruze
ta, onde há anos se seleclonou uma das 
melhores variedades do algodão tipo ar
bóreo. Portanto, a luta não é minha. A 
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luta não é da ARENA, nem do MDB. A 
luta é das melhores tradições cívicas do 
Brasil em defesa de suas riquezas prin
cipais e naturais, principalmente quan
do se trata de um Nordeste sofrido e 
sempre lembrado pelos governos apenas 
nas horas ele i torais . 

O Sr. Agenor Maria - Muito obrigado 
a V. Ex.a 

O SR. PAULO GUERRA - Mas, Sr. 
Presidente, torna-se a sua presença mui
to necessária nos Estados da Paraíba, 
Alago,as, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Ceará onde dominam quase sem
pre a pequen~ e a média propriedade. 

Nós, Sr. Presidente, que conhecemos o 
trabalho da Estação Experimental de 
Umbuzeiro na orientação técnica, nos 
ensinamentos e no esforço sele.tivo de 
quase meio século, onde graças a obsti
nação de profissionais dedicados e pa
triotas como Epitácio Pessoa Sobrinho 
- há pouco referido pelo eminente Se
nador Rui Carneiro, surgiu uma das me
lhores escolas de técnicos altamente ca
pacitados, a serviço da pecuária nor
destina. 

Ali, Sr. Presidente, encontra-se o me
lhor plantel de gado Gir leiteiro do Bra
sil os melhores núcleos dessa raça de 
aptidão leiteira do País, iniciaram-~e 
com reprodutores saídos da Estaçao 
Experimental Getúlio Vargas, em Belo 
Horizonte. Sabemos, Sr. Presidente, que 
esse tipo de indiano é a única da espécie 
zebuína pelas qualidades leiteiras e pe
lo temperamento dócil, que se presta a 
um trabalho de pecuária nas pequenas 
e médias propriedades, o que significa 
dizer a mais indicada para o povoamen
to nos projetas de reforma agrária, onde 
a agricultura, praticada em pequen_a es
cala, terá que ser associada a criaçao de 
gado, especialmente de gado leiteir~, que, 
além de reforçar a economia domestica, 
proporcionando-lhe rico e precioso aU
mento, garante com a venda dos produ
tos nas horas de aperto, as despesas ex
tra~rdinárias ou os pagamentos de fi
nanciamentos. 

Na Estação de Umbuzeiro encontra 
sempre o médio e o pequeno pecuarista 
da região - a que o nobre Se·nador Age
nor Maria se referiu - oportunidade pa
ra colher novos ensinamentos ou com
prar a preços baixos os reprodutores pa
ra melhoria do seu rebanho. 

O Sr. Agenor Maria - Senador Paulo 
Guerra, ainda desejaria solicitar um 
aparte a V. Ex.a 

O SR. PAULO GUERRA - Com muito 
prazer. 

O Sr. Agenor Maria - Realmente, fico 
muito à vontade e aproveito a oportuni
dade em que V. Ex.a tece essas conside
rações, para trazer, também, a minha 
contribuição a este apelo, fazendo ver 
que nas entressafras é o leite das pe
quenas e médias propriedades, através 
do pequeno criador, que representa o or
çamento doméstico daqueles pequenos 
proprietários de terras. Portanto, fica 
provado de que a agricultura no Nordes
te não poderá sobreviver, a não ser com 
a associação à pecuária. Mas, 90% dos 
pecuaristas do Nordeste são pequenos 
pecuaristas, e é no gado leiteiro que re
almente vão buscar eondições de, na en
tressafra terem o seu orçamento mais ou 
menos controlado. O Hindu~Brasi!, no 
Nordeste, deixa de ser uma seleção, para 
ser um gado nativo da região, tanto se 
deu bem no clima da nossa região, que 
o Hindu-Brasil parece .até primitivo co
mo se tivesse, na luz do tempo, aconte
cido ali. Defendo o Hindu-Brasi~ por
que realmente é uma das seleções a que 
mais se deu conta na nossa. região. O 
Nelore, que é gado de seleção, não é lei
teiro, mas o Hindu-Brasil, realmente, co
mo gado comum, nosso, tem sido muito 
fecundo e muito tem desenvolvido a nos
sa pecuárl.a. Mais uma vez muito obri
gado a V. Ex,a. 

O SR. PAULO GUERRA - Muito grato 
pelo apoio de V. Ex.a, mais uma vez. 

Sr. Presidente, termino, assim, o meu 
apelo, que faço por delegação de órgãos 
de ·classe regionais e que, estou certo, 
merecerá do Exm.0 Sr. Presidente Ernes
to Gelsel, que na sua juventude, a servi
ÇO do seu idealismo, tanto serviço pres
tou à brava e gloriosa terr.a paralbana, e, 
também, do j.ovem, talentos•J e inquieto, 
Ministro Alysson Paulinelll, a certeza 
que preservarão a Estação Experimental 
de Umbuzeiro, e que, em vez do seu de
saparecimento, o Ministério da Agricul
tura fará investimentos para torná-la 
auto-suficiente financeiramente. 

O Sr. Evelásio Vieira. - V. Ex.11 me 
permite um aparte, Senador Paulo Guer
ra? 

O SR. PAULO GUERRA - Com todo 
o prazer. 
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O Sr. EveJásio Vieira - Peço o aparte, 
senador Paulo Guerra, não com o in
tuito de trazer o apoio de Santa Cata
rina, porque isto é desnecessário, de vez 
que o Nordeste tem, . de sobra, mestres 
nas reivindicações das · S!las aspirações, 
na defesa dos seu.s problemas. O sentido 
da minha intervenção é para dizer da 
minha perplexidade diante da notícia 
que V. Ex.a traz à Casa. Quando come
çamos a ter uma consciência da neces
sidade de se acionarem todQS os instru
mentos necessários no desenvolvimento 
das pesquisas e da tecnologia, para ca
minharmos mais rapidamente em busca 
do progresso e do desenvolvimento, do 
bem-estar do homem - e vários seto
res do Governo, reconhecemos, têm ado
tacto essas medidas, têm empregado es
ses esforços -, o Ministério da Agricul
tura, exatamente quando milhões de se
res humanos morrem por falta de ali
mentação, concorda com o fechamento 
de órgãos, de agentes de alta importân
cia para o desenvolvimento da agricul
tura, da pecuária, como V. Ex.a está a 

nunclar. Isto, para nós da Oposição, 
o3urpreende desagradavelmente. Mas te
mos certeza de que, com o pronuncia
mento de V. Ex.a e o apoio dos compa
nheiros desta Casa, o apelo encontrará 
ressonância junto ao Ministro da Agri
cultura. 

O SR. PAULO GUERRA - Sr. Senador 
Evelásio Vieira, eu poderia dizer que en
cerrei meu apelo com fecho de ouro, que 
foi a p.articipação de V. Ex.a Precisamos 
do apoio de Santa Catarina, e é com o 
apoio de Santa Catarina que o Nordeste 
se unifica nesta hora, em que faz um 
3pelo dramáticll ao Presidente da Re
pública d·o Brasil. 

Sr. Presidente, ainda tenho outro as
.sunto, que envio à Mesa. Trata-se de 
Projeto de Lei, cuja ementa é a se
guinte: 

"Acrescenta parágrafo ao art. 43 da 
Lei n.0 5.108, de 21 de setembro de 
1966- Código Nacional de Trânsito." 

É apenas para f.acultar aos proprietá
rios de táxis-mirins o direito de usar a 
cadeira direita do banco dianteiro, cuja 
não permissão vem prejudicando gran
demente os pequenos proprletárLos de 
táxis, não somente em Brasília, Pernam
buco, mas em todo o Brasil. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PAULO 
GUERRA EM SEU DISCURSO. 

CA 
291 012033 
ZCZC RCE B 379/01 
DF BR HL PBCG 046 
CGRANDE PB TEC. 108 046 01 1600 
Tele carta 
Sen Paulo Pessoa Guerra 
Cong Nac 
Brasilla DF 
Solicitamos vossencla juntamente Sen. 
Milton Cabral empenho junto altos esca
lões Ministério Agricultura vg não dei
xar perecer FRC João Pessoa vg pt Apoio 
pecuária paralbana vg nordestina tropi
cal pt sds 
Vlrgollno Farias Leite Neto 2 Vice-Presdt 
exercício SRP 
CT FRC SRP 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - O projeto de lei de V. Ex.a será 
anunciado no Expediente da próxima 
Sessão. 

Com a palavra o nobre Senador Vir
gílio Távora, por cessão do Sr. Senador 
Henrique de La Rllcque. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, sábado foi um 
dia de luto para a terra que é sua e nos
sa, Sr. Presidente: ela perdeu um dos 
seus filhos dlstlngüidos, o ex-Deputado 
Federal Crisanto Moreira da Rocha. 

Membro de proeminente família, des
tacado plllítico do nosso Estado. Filho 
de político, irmão de político, político 
ele mesmo, acima de tudo. Durante as 
quatro leg!slaturas, em que, sucessiva
mente, foi nosso representante na Câ
mara Baixa do País, bem alto CQlocou o 
desempenho do seu mandato. 

O tempo, inexoravelmente, sepultando 
fatos e lembranç.as, esmaece a imagem 
de um homem que, há mais de um de
cênio deixou a vida pública, mas conti
nuou a fazer o bem. 

Nós, seus contemporâneos de lides 
parlamentares, de lutas eleitorais, ora 
milltando nas mesmas fileiras, ora em 
campos opostos, CQmovidos, reverencian
do a sua memória, damos aqui o nosso 
testemunho de sua bondade, da huma
nidade de todos os seu.s atas, mesmo 
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quando contrariando seus próprios inte
resses. 

Profundamente amigo de sua terra e 
de sua gente, verdadeiro cônsul alenca
rlno em Brasilla, retirando-se ele para 
a vida particular, ergueu este monumen
to de filantropia e amor ao próximo que 
é a "Casa do Ceará", abrigo dos desvali
dos, não só dos que do nosso Estado aqui 
apartam, como também de Unidades Fe
derativas irmãs, sem dl.stlnção de ori
gem, credo ou raça. 

Neste momento, em que este adeus 
sentido lhe é dado por nosso Estado, ser
vindo de nós c-:Jmo seu intérprete com 
~ão disfarçado desvanecimento, gosta
rramos de, reeditando frase de eminen
te j ornallsta cearense, .ao definir o per
fil de um de nossos maiores dirigentes 
já desaparecidos: 

"Deus o chamou talvez um pouco 
c1o.so do bem que espargiu entre 
seus semelhantes, nos últimos dias 
de sua vida." 

O Sr. Henrique de La Roeque - Per
mite V. Ex." um aparte? 

O SR. VffiGtLIO TAVORA - Com 
prazer, eminente Senador Henrique de 
La Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque - A nos
sa .solicitação de aparte, nobre Líder Vlr
gíllo Távora, foi para extravasar a nos
sa mágoa mais profunda pelo faleci
mento de um amigo que marcou a vida 
pelo desprendimento e solidariedade. 
Crlsanto Moreira da Rocha foi um ho
mem bom. Sobre o político está a falar 
V. Ex.", e ninguém o faria melhor. Sobre 
o companheiro, permita que digamos 
que foi insuperável. E, exatamente, no
bre Líder Virgílio Távora, desejamos as
sinalar que Crlsanto Moreira da Rocha, 
sendo filho do Ceará, passou a espargir 
a mão-cheias, pelo Brasil afora, a sua 
incomensurável bondade, o seu profundo 
sentimento de solidariedade humana. É 
o que desejaria dizer, neste instante de 
real mágoa e de profunda saudade da
quele que se foi. 

O Sr. José Lindoso -.Permite o ilus
tre or.ador um aparte? 

O SR. VmGtLIO TAVORA - Com 
prazer, Senador José Lindoso. 

O Sr. José Lindoso - Desejamos as
sociar-nos a este instante de dor que 
passa a colônla do Ceará, para que, em 

nome do nosso partido, também preste
mos uma homenagem a esse homem ex
cepcional pelas qualidades de coração e 
pe1o valor cívico. Ele, realmente, passou 
pela vida e multo fez pelo próximo. E 
nesses últlmo.s: tempos, dedicado real
mente à "Casa do Ceará" batia às por
tas para redistribuir pão e assistência a 
quantos necessitados, procedentes ou. não 
do Ceará, naquela solidariedade lumino
sa que foi um roteiro para a sua vida. 
Nós todos estamos, realmente, de luto, 
sentindo a falta de alguém que supria 
muito a falta de calor humano em Bra
sília, principalmente, para aqueles que 
menos assistência têm, que mais care-
cem de solidariedade humana. · 

O SR. VffiGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, melhor fecho não poderia ter 
este discurso, que é curto, porque como
vido, do que os apartes insuspeitos dos 
Senadores Henrique de La Rocque e José 
Lindoso. Eles retratam, melhor do que as 
descoloridas palavras que aqui pronun
ciamos, o que foi esse homem desapare
cido, há dias, para pesar do Ceará e de 
todos nós. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilso·n Gonçal
ves) - A Mesa associa-se à manlfesta
C)ão de pesar pelo falecimento do ex
Deputado Crlsanto Moreira da Rocha. 
Fllho de um dos mais eminentes e tra
dicionais Líderes do Ceará, exerceu o 
mandato p·opular em nome do povo cea
rense, na Câmara Federal; e, depois de 
afastado d.as lides políticas, deu de
monstração da grandeza de sua alma nu
ma obra de assistência social que, sem 
dúvida, é um traço marcante de sua per
sonalld.ade. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobre Senador 
Helvidio Nunes. (Pausa.) 

S. Ex.a não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Dlnarte Mariz. (Pausa.) 
S. Ex." não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex." não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Henrique de La Rocque. 
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE -

Sr. Presidente, Srs. Senadores, comovi
do e compungido, porque na ordem ma
terial das coisas a morte é a separação 
definitiva, - venho a um registro pe-
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saroso da perda de um veterano e assás 
digno servidor do Parlamento, de cuja 
amizade tão larga e tão longamente des
frute!. 

Vindo dru) lides da . -Imprensa, onde 
tanto se destacou no jornalismo politico, 
notadamente no acompanhamento diu
turno das at!v!dades do Congresso Na
cional, Geraldo de Andrade Werneck, que 
tanto se destacara 'Clentre o corpo reda
torial do Correio da. Manhã, com a ins
talação da Constituinte de 1946 passou 
a !ntegr.ar o Quadro de Servidores da 
Câmara dos Deputados, luzindo. entre os 
seus adm!rãveis companheiros que, ali, 
compunham o quadro de Redatores de 
Anais e Documentos Parlamentares. 

com o advento de Brasília- e jã, en
tão, Geraldo de Andrade Werneck as
cendera à direção daquele imp•ortantis
simo serviço - o veterano e dedicado 
servidor foi dos primeiros a vir para a 
nova Capital, onde colaborou intensiva
mente na instalação da nova sede do 
Poder Legislativo, onde, mercê de um 
extraordinãrio esforço, logrou pôr em 
dia, e de forma ,adm!rãvel, a publicação 
dos Anais do Parlamento, os Anais da. 
Câma.ra dos Deputados, prestando, desta 
:t'onna, inestimável serviço à própria H!s
. tória do Brasil. 

Respeitado por seu caráter, admirado 
por sua dedicação, consider.ado por sua 
competência, de todo em todo estimado 
pela cordiaUdade e pelo calor humano 
- que eram os seus traços fundamentais 
- e sempre crescendo no apreço dos 
seus companheiros e na confiança de 
seus superiores, foi feito Diretor-Geral, 
Substituto, da Secretaria-Geral da Câ
mara dos Deputados. 

Aí, na antecâmara do primeiro posto 
funcional, onde tantas vezes o exercitou, 
nos impedimentos de seu titular efetivo 
o excelente funcionário que ele era ga~ 
nhou novas dimensões. 

Deputad·os e servidores da Câmara, 
com quem lidav;a, mais e mais se afei
{~Oar::tm à sua personalidade, pois a sua 
característica fundamental - a cordura 
no trato, aliada à ininterrupta vontade 
de servir - mais o ressaltou ainda, na 
busca permanente de soluções para todos 
os problemas que lhe chegavam às mãos. 

Os muitos anos, eu diria mesmo, os fe
lizes e muitos anos que passe!, como 
Deputado e representante do Maranhão, 
na Câmara Baixa, só serviram p.ara mais 

estreitar e aprofundar os laços de esti
ma que me ligaram ao meu fidalgo ami
go falecido. 

Agora - sr. Presidente, Srs. Senado·res 
- quando o velho servidor repousa na 
paz de Deus - presto-lhe, desta tribu
na, as homenagens da minha saudade; 
e à família e aos colegas de Geraldo de 
Andra;de Werneck, que tanto honrou, em 
vida, o funcionalismo do Legislativo, e 
aos seus velhos companheiros da Im
prensa apre.Sento a solidariedade do meu 
intenso pesar. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senador Osires Teixeira. (Pausa.) 

S. Ex." não está presente. 
Fora da oportunidade regimental, che

g:-.ram à Mesa um projeto de lei, de au
toria do Sr. Senador Os!res Teixeira, e 
um requerimento, de autoria do Sr. Se
nador Lulz VIana. 

As referidas proposições serão anun
ciadas na próxima Sessão. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional estã convocado para uma 
Sessão a realizar-se, hoje, às dezoito ho
ras e trinta minutos, no Plenãrio da Câ
mara dos Deputados, destinada a dis
cussão e votação do Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 14, de .1975-CN, e da ma
téria relativa ao Decreto-Lei n.0 1.364, 
de 28-11-74. 

Nada mais havendo que tratar, v.au en
cerrar a presente Sessão, designando pa
ra a de amanhã a seguinte: 

ORDEM DO DIA 
1 

votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 53, de 1975, do Senhor Se
nador Vasconcelos Torres, solicitando o 
desarquivamento do ProjetQ de Lei do 
Senado n.0 29, de 1963, de sua autoria, 
que Institui jornada de trabalho de 6 
horas nas empresas de trabalho contí
nuo, por melo de turnos sucessivos ou 
de revezamento e dâ outras providências. 

2 
Votação, em turno único, do Reque

rimento n.0 54, de 1975, do Senhor Se
nador Vasconcelos Torres, s·olic!tando o 
desarquivamento do Projeto de Lei do 
Senado n.0 36, de 1971, de sua autoria, 
que reduz o limite de idade da aposenta
doria por tempo de serviço das mulhe-
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res para 25 anos, altera a redação do 
art. 32 e seu § 1.0 da Lei Orgânica da 
Previdência Social (Lei n.0 3.807, de 
1960), e dá outras providências. 

3 
Votação, em turno ünico, do Requeri

mento n.0 135, de 1975, do Senhor Se
nador Franco Montoro, solicitando o de
sarquivamento da Indicação n.o 1, de 
1973, de sua autoria, que sugere a adoção 
de novo procedimento no exame da Men
sagem Anual do Presidente da Republi
ca ao Congresso Nacional. 

4 
Discussão, em turno ünlco, do Projeto 

de Lei da Câmara n.O 95, de 1974 (n.o 
2.283-C/70, na Casa de origem), que tor
na obrigatória a discriminação visível 

dos elementos que entram na composi
ção dos produtos alimentícios e dá ou
tras providências, tendo 
PARECER, sob n.0 409, de 1974, da Co
missão 
- de Saúde, favorável com as Emendas 

de números 1 e 2-CS que apresenta. 
5 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n. 5, de 1975 (apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, 
como conclusão de seu Parecer n.o 6, de 
1975), que suspende a execução de dis
positivos de decreto e de lei do Municí
pio de Lucélla, no Estado de São Paulo. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas.) 



30.a Sessão da l.a Sessão Legislativa da s.a Legislatura, 

em 15 de abril de 1975 
PRESID2NCIA DO SR. MAGALHAES PINTO 

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

José Guiomard - Evandro Carrei
ra- José Esteves- José Lindoso
Cattete Pinheiro - Renato Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque - José Sarney - Fausto 
Castelo-Branco - Helvídio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevl
des - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Dl
narte Mariz - Jessé Freire - Ruy 
Carneiro - Marcos Freire - Paulo 
Guerra - Wilson Campos - Lulz 
Cavalcante- Teotõnio Vilela- Gil
van Rocha - Lourival Baptista -
Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy 
Santos - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rezende - Roberto Saturnino -
Vasconcelos Torres - Nelson Car
neiro - Gustavo Capanema - Ita
naar Franco - Magalhães Pinto -
Franco Montara - Orlando Zanca
ner - Lázaro Barboza - Osires Tei
xeira - Italiv!o Coelho - Mendes 
Canale - Saldanha Derzi - Leite 
Chaves - Mattos Leão - EVelásio 
Vieira - Lenoir Vargas - Otair Be
cker - Paulo Brossard - Tarso Du
tra.. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães 
Pinto) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 51 Srs. Senadores. 

Havendo número -regimental, declaro 
aberta a Sessão. 

o Sr. 1.o Secretário vai proceder à lei
tura do Expediente. 

ll: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFíCIOS 
DO SR. 1.0-SECRETARIO DA CAMARA 

DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à revisão do Senado au
tógrafos dos seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA C.~MARA 
N.0 11, de 1975 

(N.• l.OOG·C/72, na Casa de origem) 

Declara o Pau Brasil árvore na
cionnl, determina o seu plantio e sua 
divulgação durante a Festa Anual 
das Arvores. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - Fica declarada Arvore Na
cional ,a leguminosa denominada Pau 
Brasil (Caesalpinia Echinata Lam.l. 

Art. 2.0 - Durante a realização da Fes
ta Anual das Arvores, os Ministérios da 
Agricultura e da Educação e Cultura 
promoverão campanha elucidativa sobre 
a relevância do Pau Brasil na História 
Pátria, sugerindo e estimulando o seu 
plantio. 

Parágrafo único - O Ministério da 
Agricultura expedirá instruções no sen
tido de preservar a espécie, proibindo 
o seu corte e industrialização, segundo 
condições a serem estabelecidas com vis
tas à sua não extinção. 



-559-

Art. 3.0 - Durante a Festa Anual das 
Arvores, instituída pelo Decreto número 
55.795, de 24 de fevereiro de 1965, será 
promovido o plantio de mudas de Pau 
Brasll, Inclusive nos estabelecimentos 
oficiais e particulares de ensino de todo 
o País, ocasião em que se porá em re
levo a sua importância como fonte de 
riqueza e tradição história nacionais. 

Art. 4.0 - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. · 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO N.0 55.795, 
DE 24 DE FEVEREffiO DE 1965 

Institui, . em tndn o território na
cional, a Festa Anual das Arvores. 

O Presidente da República, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 87, item 
I, da Constituição decreta: 

Art. 1.0 - Fica Instituída em todo o 
território nacional, a Festa Anual ·das 
Arvores, em substituição ao chamado 
"Dia da Arvore", atualmente comemo
rado no dia 21 de setembro. 

Art. 2.0 - A Festa Anual das Arvores 
tem por objetivo difundir ensinamentos 
sobre a conservação das florestas e es
timular a prática de tais ensinamentos, 
bem como divulgar a importância das 
árvores no progresso da Pátria e no bem
estar dos cidadãos. 

. Art. 3.0 - A Festa Anual das Arvores, 
em razão das diferentes características 
fisiográfico-climáticas do Brasil, será co
memorada durante a .última semana do 
mês de março nos Estad·os do Acre, Ama
zonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe e Bahla. Territórios Fe
derais do Amapá, Roraima, Fernando de 
Noronha e Rondônia; e na semana com 
início no dia 21 de setembro, nos Esta
dos do Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Guanabara, Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso, São ·Paulo, Paraná, Santa Cata
rina, Rio Grande do Sul e Distrito Fe
deral. 

Art. 4.0 - As comemorações ficarão a 
cargo dos Ministérios da Agricultura e da 
Educação c Cultura. 

Art. 5.0 - Os casos omissos serão re
solvidos pelo Conselho Florestal Federal, 

Art. 6.0 - Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. 

Brasília, 24 de fevereiro de 1965; 144.0 

da Independência e 77.0 da República. 
- H. CASTELLO BRANCO - Hugo de 
Almeida Leme - Flávio Lacerda. 

(As Comissões de Agricultura, de 
Educação e Cultura e de F·lnanças.J 

PROJETO DE LEI DA CAMARA 
N.0 12, de 1975 

Estabelece normas para a prática 
didático-científica da "vivissecção 
de animais", e determina outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Fica permitida, em todo o 

território nacional, a vivissecção de ani
mais, nos termos desta Lei. 

Art. 2.0 - Os blotérios e os centros de 
experiências e demonstrações com ani
mais vivos deverão ser registrados em 
órgão competente e por ele autorizados 
a funcionar. 

Art. 3.0 -A vivissecção não será per
mitida: 

I - Sem o emprego de anestesia; 

II - Em centros de pesquisas e estu
dos não registrados em órgãos compe
tente; 

III - sem a supervisão de técnico es
pecializado; 

IV - Oom animais que não tenham 
permanecido mais de quinze (15) dias 
em blotérios legalmente autorizados. 

Art. ~.o - O animal só poderá ser 
submetido às Intervenções recomenda
das nos protocolos das experiências que 
c·onstltuem a pesquisa ou os programas 
de aprendizado cirúrgico, quando, du
rante ou após a vivissecção, receber 
c ui dados especiais. 

§ 1.o - Quando houver indicação, o 
animal poderá ser sacrificado sob estri
ta Qbedlência às prescrições cientificas. 

§ z.o - caso não sejam sacrificados, 
os animais utillzados em experiência ou 
demonstrações somente poderão sair do 
blotério trinta (30) dias após a interven
ção, desde que destinados a pessoas ou 
entidades idôneas que por eles queiram 
responsabilizar-se. 
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Art. 5.0 - os infratores desta lei es
tarão sujeitos: 

I - As penalidades cominadas no art. 
64, caput, do Decreto-Lei n.0 3.688, de 3 
de outubro de 1941', no caso de ser a pri-
meira infração; · · .. , 

n - A interdição e cancelamento do 
registro do blotér!o ou do centro de pes
quisa, no caso de reincidência. 

Art. 6,0 - O Poder Executivo, no pra
zo de noventa (90) dias, regulamentará 
a presente lei, especificando: 

I - O órgão competente para o regis
tro e expedição de autorização dos blo
térlos e centros de experiências e de
monstrações com animais vivos; 

II - As condições gerais exigíveis para 
o registro e funcionamento cl:os bioté
rios; 

III - órgãos e autoridades competen
tes para a fiscalização dos biotérios e 
centros mencionados no item I. 

Art. '7.o - Esta lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.0 3.688, 
DE 2 DE OUTUBRO DE 1941 

"Lei das Contravenções Penais" 
•••••••• o ••••••• o •••••••••••• o ••• o •• o ••• 

•• ' ••••• o ••••••• o ••••••• o o • o • o o ••••• o ••• 

PARTE ESPECIAL 
0 o o o o o 0 o o 0 0 o 0 o o 0 0 o 0 0 O o o O O o o O O O I O O O o O o O o O 

CAPíTULO VII 
Das Contravenções Relativas . 

à Policia de Costumes 
• o o ••••••• o o o ••• o o •• o •• ' • ' ••••••••••••• ' 

Art. 64 - Tratar animal com cruelda· 
de ou submetê-lo a trabalho excessivo: 

Pena - prisão simples, de lO dias a 
um mês, ou multa, de Cr$ 100,00 (cem 
cruzeiros> a Cr$ 500,00 (quinhentos cru
zeiros). 

§ l,o - Na mesma pena incorre aque
le que, embora para fins didáticos ou ci
entíficos, realiza em lugar público ou 
exposto ao público, experiência dolorosa 
ou cruel em animal vivo. 

§ z.o - Aplica-se a pena com aumento 
de metade se o animal é submetido a 

trabalho excessivo ou tratado com cru
eldade em eXibição ou espetáculo pú
blico. 
• o ••• o ••••••• o ••••• o • o •••••••••••• o ••• ' • 

<As Comissões de Educação e Cul
tura e de Saúde.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N.o 1, de 19'75 

(N.• l·B/75, na Câmara dos Deputados) 

Aprova decisão do Presidente da 
República, que ordenou a. execução 
do ato que concedeu reajustamento 
de proventos ao servidor aposentado 
Darcy dos Santos Ribeiro, Tesourei
ro-Auxiliar do Quadro de Pessoal da 
Marinha. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. o - J!: aprovada a decisão do 

Excelentlssimo Senhor Presidente da 
República, de 18 de fevereiro de 1975, 
que ordenou a execução do ato que con
cedeu reajustamento de proventos ao 
servidor Darcy dos Santos Ribeiro, do 
Quadro de Pessoal do Ministério da Ma-
rinha. · 

Art. 2.0 - Este Decreto-Legislativo en
trará em vigor na data de sua publica· 
ção, revogadas as disposições em con
trário. 

MENSAGEM 
N.0 41, de 1975 

Excelent!ssimos Senhores Membros do 
Congresso Nacional: 

Tenho a honra de comunicar a Vossas 
Excelências que, nos termos do art. '12, 
§ 7.0 , da Constituição, ordenei a exe
cução do ato que concedeu reajustamen
to de proventos ao servidor aposentado 
Darcy dos Santos Ribeiro, Tesoureiro
Auxiliar do Quadro de Pessoal do Mi
nistério da Marinha . 

Brasilla, em 27 de fevereiro de 1975. 
- Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 155, DE 
13 DE NOVEMBRO DE 1974, DO SE
NHOR MINISTRO DE ESTADO DA 
MARINHA. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Repúbl!ca 
Trata o presente processo do !nativo do 

do Ministério da Marinha Darcy dos 
Santos Ribeiro, que teve seus proventos 
reajustados, a pedido, de acordo com o 
Decreto-Lei n.o 146, de 3 de fevereiro de 
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1967, apoiado pelo Parecer n.0 538-H, de 
21 de julho de 1967, do Consultor-Geral 
da República. 

Encaminhado o processo ao Egrégio 
Tribunal de Contas da União, aquela 
Corte de Contas julgou o reajustamento, 
pelo citado Decreto-Lei n.0 146/67, Ilegal, 
por entendê-lo Inaplicável aos aposen
tados antes de sua vigência. 

A Consultaria-Geral da República, 
através dos Pareceres n.os 118, de 6 de 
maio de 1971, o I-184, de 20 de julho de 
1972, renovou o pronunciamento dado 
no supracitado Parecer n.0 536-H, de 
1967, pela aplicação aos aposentados dos 
benefícios do diploma legal mencionado, 
realçando o princípio de atualização dos 
proventos, ordenado no art. 1.0 da Lei 
n.O 2. 622, de 18 de outubro de 1955. 

Como os órgãos da Administração Fe
deral, centralizados ou não, em obedi
ência ao art. 22 do Decreto n.0 58.6S3, 
de 22 de junho de 1966, são obrigados a 
cumprir fielmente cs pareceres da con
sultorla Geral da República, o processo 
foi submetld·O à Consultaria Jurídica 
deste Ministério, a qual emitiu o Pare
cer n.0 99, de 1974, em anex,o, sugerindo 
o encaminhamento do assunto à elevada 
consideração de Vossa Excelência, soli
citando ordenar a restauração do ato 
deste Ministério, cancelado pela Delega
cia Fiscal do Tesouro Nacional do Esta
do do Rio de Janeiro, em virtude da re
ferida deliberação do Egrégio Tribunal 
de Contas da União, e a execução do 
mesmo ato, ad referendum do Congresso 
Nacional, nos termos do §' 7.0 do art. 
72 da Constituição Federal, com o con
seqüente pagamento, ao !nativo, das Im
portâncias que lhes foram descontadas 
e decorrentes. 

Aproveito a oportunidade para reno
var a Vossa Excelência os protestos do 
meu mais profundo respeito. - Geraldo 
Azevedo Henning, Ministro da Marinha. 

(A Comissão de Finanças.) 

PARECERES 
PARECER 

N.o 30, de 1975 
da Comissão de Redação, apresen

tando a redação final do Projeto de 
Resolução n.o 70, de 1974. 

Relator: Sr. Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redação final 

do Projeto de Resoluçí«J n.0 70, de 1974, 
que suspende a execução do art. 192, 

caput, da Constituição do Estado d· 
Grande do Sul, na redação da Er; 
Constitucional n.o 2, de 30 de junl 
1972, e das expressões "sofrer acl• 
ou", constantes do parágrafo únlt 
referido art. 192. 

Sala das Comissões, em 15 de ab; 
1975. - Renato Franco, President 
Mendes Canale, Relator - Dirceu 
d•OSO. 

ANEXO AO PARECER. 
N.0 30, DE 1975 

Redação final do Projeto de & 

lução n.0 70, de 1974. 
Faço saber que o Senado Federal r 

vou, nos termos do art. 42, inciso VI 
constituição, e eu, Presidente, pro: 
go a seguinte 

RESOLUÇAO 
N.0 , DE 1975 

Suspende, por inconstituciona 
de, a execução de dispositlvOó 
Constituição do Estado do Rio G 
de do Sul. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único - É suspensa, por 

constitucionalidade, nos termos da 
cisão definitiva do Supremo Trib 
Federal, proferida nos autos da Re 
sentação n.0 892, do Estado do Rio G: 
de do Sul, a execução do art. 192, C!! 
da Constituição daquele Estado, na 
dação da Emenda Constitucional n 
de 30 de junho de 1972, e a das exp 
sões "sofrer acidente ou", constante: 
seu Parágrafo único. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pb 
- o Expediente !Ido vai à publlcaçã 

Sobre a mesa, comunicação que 
ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretârlo. 

l!l lida a seguinte 

COMUNICAÇAO 
Sr. Presidente: 
Comunico a Vossa Excelência que 

ausentare! do Pais, por 3 (três) dias, 
período compreendido entre 19 e 21 
corrente mês e ano. 

Sala das Sessões, em 15 de abril 
1975. - Italivio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pir 
- A Presidência fica ciente. (Pausa, 

Sobre a mesa, requerimento que s 
!Ido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. 
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J!: lido o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 154, de 1975 

Sr. Presidente: 
Transcorre, no próximo dia 8 de maio, 

o 30.0 aniversário da vitória dos Aliados 
na Segunda Guerra Mundial. Trata-se 
de data da maior slgntflcação na histó
ria contemp·orânea e, per Isso mesmo, é 
meredora de comemorações especiais, 
que recordem o triunfo da Democracia 
sobre o nazismo. 

Para o Brasil, em particular, tem sig
nificado de monta, pois assinala a nossa 
atlva e heróica. participação naquele 
conflito, através da Força Expedicioná
ria Brasileira. Todos os anos festejamos 
os feitos maiores de nossos soldados nos 
campos da Europa, num preito de gra
tidão e civismo. 

Este ano, quando o Mundo vive dias 
de insegurança e amargura, decorrentes 
de um .conjunto de crises sem preceden
tes, a Vitória Aliada deve ser objeto de 
celebrações condignas. 

Eis porque, Senhor Presidente, reque
remos a Vossa Excelência, nos termos do 
art. 222 do Regimento Interno, a realiza
ção, no dia 9 de maio, de uma Sessão 
Solene comemorativa do 30.0 aniversário 
da Vitória Aliada, na II Guerra Mundial. 
Dessa forma, reverenciaremos a memó
ria dos milhões que tombaram na Se
gunda Guerra Mundial e, de maneira 
multo especial, dos soldados bra.s!lelros 
mortos em defesa da democracia. e de 
ideais perenes. 

Sala das Sessões, 14 de abril de 1975. 
- Luiz Viana. - Lourival Baptista. -
Wilson Gonçalves - Lenoir Vargas -
Renato Franco - Alexandre Costa. 

O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto) 
- De acordo com o art. 297-I do Regi
mento Interno, esse requerimento será 
objeto de deliberação após a Ordem do 
Dia. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO 
N.o 155, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, reque1ro o desarqu!
vamento do Projeto de Lei do Senado 

n.0 32, de 1972, que determina que todos 
os benefícios do INPS sejam reajus
tados em proporção ao salário mínimo 
vigente na data de seu Início, feita a 
reconstituição do proce~so, se necessária. 

Sala das Sessões, em 15 de abr!l de 
1975. - Franco Montoro. 

REQUERIMENTO 
N.o 156, de 1975 

Nos termos do disposto no art. 367 do 
Regimento Interno, requeiro o desarqui
vamento do Projeto de Lei do Senado 
n.0 47, de 1973, que d1spõe sobre o salário 
mínimo profissional do Contador e do 
Té-cnico em Contab!lldade, feita a re
constituição do processo, se necessária. 

Sala ·das Sessões, em 15 de abr!l de 
1975. - Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE {Magalhães Pinto) 
- Os requerimentos lidos serão publica
dos e incluídos em Ordem do Dia, nos 
termos do art. 279, II, c, do Regimento 
Interno. 

Sobre a mesa, projetas de lei que se
rão !'ldos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.o 52, de 1975 

Acrescenta. parágrafo ao a.rt. 43 da 
Lei n.o 5.108, de 21 de setembro de 
1966 - Código Nacional de Trânsito. 

o congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O art. 43 da Lei n.0 5.108, 
de 21 de setembro de 1966 - Código Na
cional de Trânsito - passa a vigorar 
com o acréscimo do seguinte parágrafo: 

§ s.o - Do veículo de aluguel a que 
se refere o caput deste artigo, da 
categoria denominada "táxi-mir'!m", 
de duas portas, é facultada, ao seu 
proprietário, a remoção do banCIO 
dianteiro direito, desde que apare
lhado o automóvel com cintos de 
segurança para os passageiros." 

Art. 2.o - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação. 

Art. 3.o - Revogam-se as disposições 
cm contrário. 

Justificação 
De acordo com o art. 42, § 1.0, da Lei 

n.0 5 .108, de 21 de setembro de 1966 {Có
digo Nacional de Trânsito), "os veiculos 
de que trata este artigo deverão satis-
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fazer às condições técnicas, e aos re
quisitos de higiene, segurança e confor
to, exigidos em lei, regulamento do do
cumento de autorização". 

O Decreto n.0 62.127, de 16 de janeiro 
de 1968 - Regulamento do Código Na
clonai de Trânsito - em seu art. 92, § 
2.0 , estatul: "O automóvel de aluguel (tá
xis), de duas portas, não poderá possuir 
o banco dlanteil'lo e deverá ter cintos 
de segurança para os passageiros." 

Ocorre que, apesar de proporcionar co
modidade para a entrada e a saída do 
usuário, o que lhes atrai notória prefe
rência, a Inexistência de .banco diantei
ro dlre1to nos táxis-mirins acarreta 
acentuados riscos de segurança para o 
passageiro que se coloca no lado direito 
do banco traseiro, em caso de acidentes 
ou freadas bruscas, o que costuma acon
tecer, com multa freqüência, no tumul
tuado trânsito de nossas cidades. 

O cuidado do Executivo, que se revela 
no supramencionado dispositivo regula
mentar, de prevenir acidentes, impon
do a existência, nesses veículos, de cin
tos de segurança para os passageiros 
- medida posteriormente estendida a 
todos os veículos não surtiu efeitos de
sejados, pois o uso desses cintos não lo
grou se impor aos hábitos do usuário 
brasileiro. 

Assim sendo, como a retirada do ban
co dianteiro dos táxis-mirins resulta de 
determinação regulamentar, entendemos 
conveniente inserir na Lei n.0 5.108, de 
21 de setembr·o de 1966 - Código Nacio~ 
nal de Trânsito - dispositivo que, ell~ 
dindo a 1mperativldade do texto regula~ 
mentar, torne facultativa a retirada de 
tal banco, mantida, em qualquer das 
duas hipóteses, a obrigatoriedade da 
existência dos cintos de segurança. 

Desejamos, finalmente, esclarecer que 
a retirada da cadeira a que se refere o 
presente projeto agrava o c·onsumo da 
gasolina obrigando usuários a utiliza
rem as vezes dois táxis para transporte 
de quatro pessoas ou ainda forçando o 
aumento de veícul-os nos grandes cen~ 
tros urbanos, prejudicando ainda mais o 
problema da circulação. 

Esperamos assim, estar contribuindo 
para a diminuição dos perigos e das difi
culdades a que estão suje! tos, atualmen
te, de forma mais acentuada, os passa
geiros usuários de táxis-mirins, sem re-

t!rar, por outro lado, dessa modalidade, 
compulsoriamente, a característica que 
a torna preferida do público. 

Sala das Sessões, 15 de abril de 1975. 
- Paulo Guerra. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 5.108, DE 21 DE 
SETEMBRO DE 1966 

<Código Nacional de Trânslto) 
•••••••••••••••• o •••• o o • o ••••••••••••••• 

Art. 43 - Os veículos de aluguel para 
transporte coletlvo dependerão para 
transitar de autorização, concessão ou 
permissão da autoridade competente. 

§ 1.0 - Os veículos de que trata este 
artigo deverão satisfazer às condições 
técnicas e os requisitos de higiene, segu
rança e conforto do público, exigidos em 
lei, regulamento do documento de auto
rização. 

§ 2.0 - Quando no município ou região 
não existirem linhas regulares de ôni
bus, é facultado à autoridade competen
te autorizar, a título precário, que veí
culo, não enquadrado nas exigências do 
§ 1.0 deste artigo, transporte passagei~ 
ros, desde que submetido à prévia visto
ria. 
• o • o o ••••• o ••••• o o •••••• o ' o •••• o ••• o •• o • 

r As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Transportes, Comunica~ 
ções e Obras Públicas.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 53, de 1975 

Declara de utilidade pública as 
associações comerciais e industriais 
existentes em Goiás. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1,0 - São reconhecidas de ut111~ 

dade pública. a Associação Comercial. e 
Industrial de Goiás, com Sede em Gola
nia e as Associações Comerciais e Indus
triais de Anápolls, Araguaina, Formosa, 
Luz'iânla, Morrinhes, Rio Verde e São 
Lulz de Montes Belos, todas no Estado 
de Goiás. 

Art. 2.o - Esta lei entra em vigor na 
da ta de sua publicação. 

Justificação 
A declaração de u tilldade pública tem 

amparo na Lei n.0 91, de 28 de agosto de 
1935, regulame11tada pelo Decreto n.0 

50.175, de 2 de maio de 1961, modificado 
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pelo Decreto n.0 60.931, de 4 de julho de 
1967. 

Exige a legislação citada um processa
mento especial para cada caso, não ten
do cabimento, entretanto, para as ent'l
dades que se flliam aos mesmos objeti
vos na defesa de interesses próprios e 
regidas pelos mesmos·· princípios, embo
ra autónomos, e com personalidade jurí
dica própria. 

Não é diversa a poitulação que faze
mos com o projeto. A Associação Comer
cial e Industrial de Goiás, órgão de clas
se do comércio e da indústrla do Estado 
de Goiás, preenche os requisitos da le
gislação pertinente aos objetivos da pro
posição. 

Sociedade de caráter civil, regida por 
estatuto resultante da reunião de co
merciantes e industriais que se congre
guem para a consecução de objetivos ati
nentes às classes que representam. 

Contando em seu quadro com 1. 200 
sócios, a ACIEG participa, de mãos da
das, com os Governos Estadual e Federal, 
de múltiplas atividades, sobretudo às 
inerentes ao comércio e a indústria. Com 
efeito, vale salientar, entre outras, a in
dicação de l!sta tríplice para cargos de 
vogal do Colegio de Vogais da Junta Co
mercial, em decorrência da Lei Federal 
n.0 4. 726, de 1965 que confere às Asso
ciações Comerciais o direito de indicar 
representantes para aquele coleglado; a 
promoção de conclaves e simpósios, iso
ladamente, ou em conjunto com outras 
en tldades privadas ou oficiais; a minis
tração de cursos especial1zados através 
de seminários; a lndispensá vel partici
pação em "exposições" e "feiras", desti
nadas ao fomento do consumo e da pro
dução. 

Pelo exposto, o reconhecimento de uti
lidade pública de que trata o projeto 
representará merecida atribuição à Asso
ciação Comercial e Industrlal de Goiás, 
razão pela qual confiamos na aprovação 
do projeto. 

Sala das Sessões, em 15 de abril de 
1975. - Osires Teixeira. 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Os projetas lldos serão publicados e 
remetido às Comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, por mais que um 
Senador da República deva tratar dos 
assuntos em termos nacionais - como 
pensamos que vimos tratando -, ele não 
pode esquecer, também, que representa 
um Estado da Federação, cujos proble
mas maiores precisa trazer ao conheci
mento da Nação, mesmo porque estes 
sobre ela se refletem. 

Permitam-nos assim que, nesta tarde, 
tracemos algumas rápidas pinceladas so
bre a situação atual de Pernambuco, 
seus problemas e perspectivas. É um de
ver a que não queremos fugir, em favor, 
mesmo, de um povo que nos deu tão 
expressiva vitória nas últimas eleições 
major! tárlas. 

A real1dade de Pernambuco não se 
aparta, como não poderia deixar de ser, 
da do próprio Nordeste. É assemelhado o 
processo económico em que vive, com os 
mesmos deficits e bai~os níveis de vida 
regionais. Talvez piores, pois nossa eco
nomia não apresenta igual dinamismo 
do regional. 

Nas andanças feitas pelo interior do 
nosso Estado, antes e depois da campa
nha eleitoral, temos guardado, na retina 
dos olhos e na angústia do nosso ser, o 
quadro de uma gente sacrificada, sem
pre à espera de melhores dias que não 
vêm. 

É o agricultor. O que planta cana, fei
jão, abacaxi, mamona, algodão, café, ce
bola, etc., todos a braços com mil e um 
problemas, a c.omeçar pelos preços ln
satisfatórios e instáveis para seus pro
dutos. São várias as reclamações que re
cebemos em relação à assistência técn~
ca que é devida, à política de crédito, à 
eletrlficação rural, aos sistemas de ar
mazenamento, às centrais de abasteci
mento, às comunicações e transportes, à 
estrutura fundiária, ao cooperativismo 
desestimulado, aos programas de saúde 
e educação de base. A pecuária enfrenta 
problemas assemelhados, tornando agu
clas as questões sociais e econôm~cas do 
setor primário. 

São a pequena e média indústria que se 
arrastam a duras penas, sendo exceções 
as cidades mais distantes que contam 
com as fábricas que a SUDENE la tra
zer. Com efeito, continua a concentra
cão industrial na área metropolltana do 
Grande Recife, onde se situam 60% dos 
empregos e ma'ls de 70% da folha de pa
gamento industrial do Estado. Como já 
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afirmou o economista Rubens Vaz da 
Costa, uma política de estímulos poderia 
ter obtido a localização de maior con
tingente de projetas industriais novos em 
cidades do interior. 

Ressalte-se, também, que o grande em
presariado nativo, mesmo o regional, das 
próprlas cidades maiores, está cada vez 
mais estrangulado. O fato é que o desen
volvimento industrial do Estado foi real
mente insatisfatório na década de 60. 

~ o comércio, refletindo a pobreza 
de uma vida econômica e frágil. Os 
próprios Municípios ali estão vivendo, 
em grande parte, das cotas de parti
cipação que recebem da Uniã?. 

Fácil verificar, então, a situação do 
assalariado, do homem que trabalha na 
cidade, ganhando uma diária miserável, 
cu, a exemplo dos funcionários públicos, 
uma remuneração incompatível com um 
padrão de vida razoável. Os casos das 

professoras municipais ou do MOBRAL 
são bem ilustrativos dessa difícil situa
ção do interior de Pernambuco e de todo 
o Nordeste. 

O salário mínimo regional é o menor 
do Pais, embora reconheça-se que ali é 
onde maior é o custo de vida. As donas 
de casa, mais que quaisquer outros, são 
as que sentem, de perto, os dias difíceis 
que atravessam. O desemprego grassa e 
até se agrava. 

A maioria das cidades interioranas 
não tem condições, nem de estudo nem 
de trabalho, para oferecer a seus filhos, 
não podendo fixá-los à gleba, quando 
crescem. Eles, que poderiam ser a força 
revlficadora da terra que os viu nas
cer, vão embora para outros mundos ... 

A fome campe!a. Aliás, está compro
vado que a desnutrição é a causa maior 
ela mortallclade infantil que atinge índi
ces alarmantes, como o mostra a tabela 
que aqui temos: 

TABELA 

Mortalidade Infantil, em Pernambuco e Mlcrorreglões - 1971 

N.• de Municiplos 

óbltoa Taxa. de 
que Deram lnfor-

Pernambuco e Mlcrorregiões Na.acldos Menores Mortalidade 
mações sobre Obl-

Vivos tos. No Parêntese 
de1Ano Infantil o n.• Total de 

Municípios 

Pernambuco 149.656 25.532 170,6 118 (164) 

01. Arariplna. 3.357 70 20,8 3 ( 8) 

02. Salgueiro 2.574 144 56,0 3 ( 8) 

03. Sertão do S. Francisco 4.582 360 78,5 4 ( 9) 

04. Alto Pajeú 5.340 471 88,2 6 ( 15) 

05. Sertão do Moxotó 2.735 132 48,2 4 ( J) 

06. Arcoverde 3.594 599 166,6 4 ( 7) 

07. Agreste Setentrional 12.708 2.801 220,4 18 ( 19) 

08. Vale do Ipojuca 15.363 3.5'12 232,5 12 ( 17) 

09. Agreste Meridional 16.072 3.897 242,4 21 ( 29) 

10. Mata Seca Pernambucana 12.195 2.323 19M 14 ( 17) 

11. Região Metropolitana 62.291 7.315 117,4 9 ( 9) 

12. Mata úmida Pernambucana 18.217 3.6()5 197,8 20 ( 20) 

FONTE: Boletim de Estatistlca de Saúde do NE n.o 18, de dezembro de 1972 - ORESNE. 

OBS.: Os nascidos vivos toram calculados apl!eando·se a taxa de !latal!dado de 32 por mil habltnlltcs 
para Perllambuco o 34 por mil para as mlcrorreg!Oee. A população considerada to! 11 elos 
munlclplos que prestaram ln!ormaçOes de óbitos. 
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Como se vê, de mil crianças que nas
cem vivas, em Pernambuco, 170,6 mor
rem antes de atingir a um ano de idade. 

Já o Agreste Meridional tem uma taxa 
maior ainda, atingindo cerca de 242 
óbitos em cada mu .. · ... 

Enquanto isso, sobra'leite em Pernam
buco, por falta de poder aquisitivo do 
povo. Ainda agora, em nossa última ida 
~o Estado, durante a Semana Santa, 
visitando Municípios do Agreste Meri
dional, tivemos oportunidade de ir a 
encontro realizado pela CILPE (Com
panhia de Industrialização do Leite de 
Pernambuco) com fornecedores da re
gião, em que a companhia estadual pre
tendia estabelecer um corte no atual 
fornecimento do produto, alegando pro
dução exced·ente, pois não havia mer
cado para colocar algumas dezenas de 
milhares de litros. 

Ali estavam os produtores na Iminên
cia de terem encurtadas suas cotas de 
fornecimento, obrigados ~ reduzirem o 
leite produzido, diminuindo os rebanhos 
ou enfraquecendo as rações, em prejuízo 
da mão-de-obra empregada e agravan
do, conseqüentemente, a ·crise social. 

A solução, a médio prazo, seria a con
cessão de recursos, pelo Governo Fe
deral, para ampliação da capacidade. de 
tra·nsformação do leite em pó (pasteuri
zação), através da instalação de equipa
mentos adicionais na GIBA (Garanhuns 
Industrial S/ A), onde se processa o pro
duto naquela região. A solicitação que 
teria havido nesse sentido, através de 
memorial enviado ao Ministério da Agri
cultura pelo Governo do Estado - e que 
infelizmente não nos chegou às mãos, 
apesar de o haven!lo~ solicitado - não 
foi, até hoje, solucionado. E aproveita
mos esta oportunidade para apelar ao 
Ministro Alysson Paulinelll no ·sentido 
de atendê-lo, o quanto antes, na solu
ção proposta. 

Mas, a curto prazo, não nos parece 
que se deva insistir na redução da pro
dução do leite, quando há crianças fa
mintas, doentes e moribundas à falta de 
aUmentação. Que se ut111ze o leite ex
cedente para alimentá-Ias, através de 
um fornecimento racional. É que, mais 
que superprodução, o que há é subcon
sumo, é retração do mercado, sem podilr 
real de compra, em face da baixa renda 
fam111ar da maioria do nosso povo. Não 
escandalizemos, mais ainda - suspen
dendo a produção de leite - os órgãos 
internacionais que tratam do assunto, a 

exemplo da Organização Pan-Americana 
de Saúde, cujas estatisticas a respeito 
da alimentação de nossos menores são 
simplesmente ·estarrecedoras. Ainda no 
último dia 10 de abril; o Jornal de Bra
sília. afirmava que 60% das crianças de 
idade inferior a 6 anos morriam por des
nutrição no Recife. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
é com prazer que falamos desses proble
mas. Seria mais agradável fala1.' das 
glórias ou das belezas de Pernambuco. 
Mas vimos para o Senado para tentar 
colaborar na busca de soluções para nos
se povo. 

O fato é que toda essa situação espe
lha a crise económica e social em que 
nos encontramos, que pode ser consta
tada, igualmente, .através de dados 
oficiais. 

Aliás, a perda de posição relativa de 
Pernambuco, seja no confronto com o 
Brasil, seja com o Nordeste, é reconhe
cida e proclamada pelo próprio Governo. 

Assim, a administração anterior à 
atual elaborou o chamado PRAC - Pro
grama de Ação Coordenada - do qual 
se podem tirar algumas conclusões, em 
seguida especificadas. 

Tomando-se o período 1947/67, o cres
cimento do produto gerado pela eco
nomia do Estado (5,2%) foi menos di
nâmico que o do Nordeste (5,5%) e do 
Brasil (5,8%). A tabela Intra-apresen
tada é assaz elucidativa: 

TABELA 1.2 

Pernambuco, Nordeste e Brasil: 1ndices do 
Produto Interno Liquido Real a Custo de 

Fatores (*) - 1947-67 

íNDICES DO PILcf 1949 = 100 

ANO Pernambuco (2) Nordeste (1) Brasil 

1947 94,5 93 87,2 
1948 98,1 96 94,5 
1949 100 100 100 
1950 105 105 107 
1951 108 104 112 
1952 111 113 123 
1953 112 111 127 
1954 123 126 138 
1955 125 131 150 
1956 137 140 152 
1957 157 159 164 
1958 161 159 172 
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ANO Pel'llalllbuco (2) Nordeste (1) Braall 

1959 164 174 180 
1980 180 191 198 
1961 197 2M 223 
1962 208 212 139 
1963 226 226 240 
1964 227 232 245 
1965 235 243 249 
1966 236 247 252 
1967 259 272 268 

FONTES: Dados básicos: FGV- mRA- CCN. 

(1) traaram-ae deflatores calculados pelo IPEA e 
MINIPLAN, para o Nordeete. 

(2) Usaram-se detlatores calculados pelo 
CONDEPE para Pernambuco. 

(3) Calculados a preços de 1957. 

No confronto entre as est1ma.t1vas e 
predições feitas pa.ra a. economia. de 
Pernambuco e os cálculos ll'ecentes de 
estimativa do crescimento do Nordeste e 
do Brasil <não existem cãlculos efetivos 

recentes para o Estado) mostram .esse 
mesmo fenômeno. Na verdade, enquanto 
que a p~ojeção do crescimento do pro~ 
duto pSJra nosso Estado, entre 1967/75, 
situa~se em torno de 5,6%, o crescimento 
do Brasil, entre 1967/73, foi de mais de 
9% e o do Nordeste, em igual periodo de 
tempo, de mais de 8%. 

A mesma. consta.tSJÇã.o pode ser feita 
em relação à. pa.11tic1pação, do produto 
gerado em Pernambuco, no prodwto ge~ 
rado pela. economia nordestina e brasi
leira. Pela tabela <n.o 1.4) constante do 
PRAC, abrangendo o per!Odo 1947/67, 
oomplementa.da com dados para 1968 e 
1969, verifica-se que, de uma participa
ção de 26% do Estado na região e até 
de 28% em 1951 e em 1958, chega-se a 
24% nos últimos anos. E, em relação ao 
B11asil, nossa participação declina de 
4,1%, nos dois primel.ros anos da série 
(1947 e 1948) ·para 3,4% nos dois últimos 
(1968 e 1969). 

Veja-se a tabela que se segue: 

TABELA 1.4 

BRASIL, NOBDESTE E PERNAMBUCO: PRODUTO INTERNO LIQUIDO - 1947·6'1 

(A CUSTO DE FATORES) 

PRODUTO INTERNO LiQUIDO, c.f. (Valores em Cr$ 1.000.000) 

Anos I (1)/(2) (1) 1 (8) 
Pel'llalllbuco (1) Nordeste (2) I Brasil (8) 

(%) (%) 

1947 5,76 22,1 141 26 4,1 
1948 6,85 25,4 166 27 4,1 
1949 7,59 28,5 196 27 3,9 
1950 9,11 34,6 233 26 3,9 
1951 10,80 38,8 271 28 40 
1952 11,80 45,9 337, 26 3,5 
1953 13,60 51,7 399 26 3,4 
1954 18,1 69,7 523 26 3,4 
1955 21,7 85,7 665 25 3,3 
1956 29,8 115 840 26 3,5 
1957 37,4 142 1.025 26 .3,6 
1958 43,8 158 1.200 28 3;7 
1959 57,3 236 1.616 24 3,5 
1980 79,4 338 2.24li 24 3,5 
1961 120 485 3.380 25 3,6 
1962 200 852 5.533 24 3,7 
1963 393 1.484 10.017 26 3,9 
1964 732 2.926 19.083 25 3,8 
1965 1.151 4.709 30.147 24 3,7 
1966 1.517 6.195 42.905 24 3,5 
1967 2.122 8.769 57.972 24 3,7 

Ponte: PQV, Conjuntura EconOmlca, vol. 24, n.0 6, 1970 
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Muitas outras informações, sobretudo 
sobre os setores de produção, podem ser 
citados, como, por exemplo, o fa·to de 
ha.rver decJlnado a participação da indús
tria e da agropecuárla . de Pernambuco 
na economia nordestina, pelo menos até 
1967. 

Na verdade, enquanto de 1949 a 1967 
a. a.gropecuá.rta cresceu em Pernambuco 
·cerca de 118%, a do Nordeste cresceu 
130%. Pior ainda foi o comportamento 
da indústria em Pema.mbuco que cres
ceu, naquele período, cerca de 114%, en
quanto no Nordeste o crescimento foi de 
148%. Apenas para as a.tivld:a.des terciá
rias (comércio, adm1nlstração pública, 

finanças, serviços pessoais, etc.) o nosso 
ritmo de aumento foi praticamente equi
valente ao do Nordeste. Assim, as taxas 
anuais de crescimento nos três setores, 
de 1947 a 1967, foram: 

Agricultura Indústria Serviço 

NE PE NE PE NE PE 

4,7 3,8 5,Z 4,5 6,0 6,1 

A esse respeito é eloqüente a. seguinte tabela: 

TABELA 1.6 

Pernambuco e Nordeste: índices do Crescimento Real do Produto Interno Líquido 

a Custo de Fatores, por Setores - 1947-67 

íNDICES DO PIL e.f. (1949 == 100) 

ANOS Pernambuco Nordeste 

Agricultura. Indústria Serviços Agricultura. Indústria Serviços 

1947 104 88,5 95,6 91 91 96 
1948 109 90,5 98,2 95 92 98 
1949 100 100 100 100 100 100 
1950 108 103 106 105 103 105 
1951 105 95,9 114 94 97 114 
1952 99,7 95,9 126 99 105 127 
1953 1l1 95,2 120 103 106 120 
1954 125 107 137 116 116 137 
1955 120 109 141 119 126 141 
1956 125 134 148 125 153 148 
1957 141 137 175 134 167 175 
1956 131 143 179 121 184 179 
1959 148 156 185 143 221 187 
1960 161 162 215 154 224 216 
1961 158 176 232 161 230 288 
1962 178 180 250 173 214 256 
1963 192 180 261 185 220 262 
1964 184 198 268 187 252 267 
1965 200 275 202 202 257 277 
1966 195 184 284 201 338 284 
1967 218 214 310 230 248 369 

FONTES: Dados básicos: FGV - IBRE- CCN, IPEA- MINIPLAN- CONDEPE. 
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Pode-se argumentar que, a partir de 
1967, o Estado pode ter-se recuperado. 
Mas Isto não aconteceu. 

se t.oma.rmos, por exemplo, o consumo 
lndustll1al de energia elétrica, entre 1966 
e 1971, observa-se o seguinte comporta
mento: 

CRESCIMENTO CONSUMO 
ENERGIA EI..1l:TRICA 

(1960/7.1) 

Estados ou Regiões % 

Pernambuco 64% 
Bahla . 178% 
Nordeste 108% 

No que se refere à agropecuãria, o de
sempenho do Estado, com relação a al
guns produtos, Indica que não foi grande 
a contribuição deste setor: entre 1967 e 
1971 a produção à:e cana-de-açúcar de
clinou idem a de algodão em caroço, o 
mesmÓ ocorrendo em relação ao efetivo 
bOvino do Estado. 

Tudo isto se reflete, evidentemente, no 
nivel de vida. do habitante de Pernam
buco a pa.rtlr das condições de tlaba.lho 
existentes. No que se ref•ere à ocupação 
da força de trabalho, isto é, da popu
lação que demanda emprego, as infor
mações oficiais do PNAD - Programa 
Nacional de Amostragem - !!)través da 
Fundação mGE, mostram para o 4.0 

trimestre de 1972 as seguintes taxas de 
desemprego, que estabelecem o percen
·tual ·das pessoas em situação de deso
cupação (desocupados + pessoas que tra
balham menos de 15 horas semanais + 
pessoas de 20 a 39 anos que, embOra 
ocupadas não são remunel"adas) em 
relação com o total da força de 1n'·a.ba.lho. 

TAXAS DE DESEMPREGO - 1972 
PNAD - Fundação mGE 

Estados e Região 

Pernambuco 
Bahla 
Total do Nordeste 

Taxa de Desemprego 
Total Urbano 

9,6 
9,4 
8,8 

7,4 
5,8 
5,8 

Como se vê, Pemambuco apresernta, 
também neste pa;rtlcular, a pior situa-

ção, sobl'eiudo nos centros urbanos, onde 
provavelmente o Gra;nde Recife tem 
Influência relevante. 

Ainda com relação à ocupação, se, do 
total de pessoas ocupadas (autônomos, 
empregadores, empregados), retirarmos 
a categoria de empregados, e verificar
mos os seus niveis de remuneração, ob
servaremos que dos 770 m11 empregados 
no Estado, no 4.0 trimestre de 1972, 532 
mil, ou seja, 69%, recebiam remunera
ção mensal até 1 sa.Iá.rlo minimo. 

Rubens costa, ~em palestl'a pronun
ciada na Academia Pel'Ilalnbucana de 
Letras, em 20 de setembro de 1974, afir
ma: 

"Quaren-ta e cinco por cento dos tra
balhadol'es perna;mbuca.nos dedicam
se às lides rurais. Quase um terço 
dos que laboram no campo, no en
tanto, são classlficacios como "mem
bros da família, sem remuneração", 
isto é, não recebem qualquer contra
.prestação em dinheiro pelo seu tra
balho. Dos 243 . 000 trabalhadores 
•rurais que eram -pagos exclusiva
mente em dinheiro, 99% recebiam 
até um salário min!mo, sendo que 
25% ganhavam até 1/4 do sa.Iãrio 
min!mo, 46% de 1/4 a 1/2 salários 
mínimo e 28% de 1/2 a 1 sa.Iãrlo mi
nlmo. Evidentemente, tal estrutura 
de remun·eração do trabalho ruTal 
não :torna o ca;mpo mercado Impor
tante, nem a ·agricultura atividade 
atraente. 

Por trãs disso estã toda situação do 
subemprego, que foi também captado pe
lo Censo Demogrãflco de 1970, levantado 
oficialmente pela Fundação mGE do 
então Ministério do Planejamento e Co
ordenação Geral. 

Através desse levantamento verificou
se que: 

1) de 770 mil pessoas ocupadas no 
Estado, em ativldades comerciais, 33 mil 
eram classificadas como vendedores am
bulantes; 

2) de 111 mil ocupados na atlvldade 
de prestação de serviços, 97 mil eram 
empregados domésticos, engGmadeirasr, 
lavadeiras, etc. 

3) do total dos classificados como 
engajados em outras ativ!dades, cerca de 
123 mil 20 mil constituíam trabalhado
res br~çais sem especificação da pro
fissão, 21 mil em ocupações mal defini-
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das e 16 mil procurando trabalho pela 
primeira vez, Isto é, desempregados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, os da
dos que aqui arrolamos e outros que 
constam dos quadros· que integram este 
pr-onunciamento mostram a necessida
de que tinha Pernambuco de sair do 
atraso e, sobretudo, da situação de re
tardatário do processo de crescimento 
regional. Mas, como fazê-lo? 

Ainda no último dia lO dizia, pela im
prensa, o Engenheiro Gerson Teixeira 
da Costa, Professor da Universidade Fe
deral, que o desenvolvimento do nosso 
Estado "obedece a uma evolução que 
acentua cada vez mais o desequllibrio 
entre as necessidades reais de sua po
pulação e a desejável oferta de bens, 
num contexto nacional que o situa cada 
vez mais pobre". 

O Governo de Pernambuco, que há 
pouco findou, não pôde fugir - nem po
deria fazê-lo - a essa realidade, cada 
vez mais angustiante. 

Entendendo que à Indústria caberia 
desempenhar papel relevante na dlna
mizaçao e transformação do nosso pro
cesso de crescimento económico, reco
nheceu ser necessária a criação de con
dições para um surto maior de industria
lização. 

Surgiu, então, o Projeto Integrado de 
Suape, constituido pelo terminal oceâni
co e centro Industrial adjacente, como 
a grande e talvez única solução para 
o atras-o económico de Pernambuco. 

Na última campanha eleitoral Suape 
era .apresentado como a realização maior 
do Governo de então. 

Nos programas de TV apareciam, até, 
navios manobrando, entrando e saindo 
no Porto que, de fato, não existia. 

No interior do Estado, perguntavam
nos se já havíamos visitado as obras 
de Suape. l1: que a idéia, que existia 
apenas na cabeça de alguns e nas pran
chetas oficiais, fora vendida, pela propa
ganda dirigida, como coisa consumada, 
real, palpável e Irreversível. Nesse senti
do, terá havido um verdadeiro engodo 
à opinião pública. 

J!J preciso que se reponham as coisas 
nos seus dev!dcs lugares e que, antes de 
mais nada, honestamente. esclareça-se 
ao grande público, que o qtie existe, sim
plesmente, são. estudos de base, visando 
à construção de um complexo industrial 
com terminal marítimo. 

Em segundo lugar, Informe-se que, ao 
contrário do que tem sido alardeado, o 
Governo federal ainda não encampou a 
Iniciativa, pelo menos em termos de exe
cução, estando na expectativa de cons
tatar, antes, a vlab111dade de sua implan
tação, de forma que assegure utilização 
eoonômica e racional, que justifique os 
vultoscs recursos que sua concretização 
exige. 

Com efeito, conforme podemos cons
tatar pela consulta de documentos le
gais ao nosso alcance, apenas o n Plano 
Nacional de Desenvolvimento refere-se 
à Suape, Isso uma única vez, quando 
especifica objetivos que," na Região Nor
deste ,a estratégia urbana procurará al
cançar." Basta dizer que não há, em 
favor desse empreendimento, verba es
pecifica alguma, nem na Lei Orçamen
tária, nem no Orçamento Plurianual de 
Investimentos. 

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.& per
mite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE- Com multa 
honra, Senador Virgílio Távora. 

O Sr. Virgílio Távora - Visa nossa 
Intervenção apenas a Informar a V. Ex.a, 
Relator que fomos do Plano Nacional de 
Viação, quando tramitou o projeto em 
questão por este Congresso, especifica
mente por esta Casa, repcndo a verdade 
dos fatos e fazendo justiça a quem deve: 
foi uma das solicitações expressas que 
recebemos do Ministério dos Transportes, 
a Inclusão, com aceitação de emenda, 
justamente pertinente ao complexo de 
Suape. E nós, como cearense, neste mo
mento, fazendo coro com as reivindica
ções dos irmãos pernambucanos, prazer 
multo temos em assim proceder, encam
pando parecer do eminente Senador Ale
xandre Costa. 

O SR. MARCOS FREIRE - Parece
nos altamente valiosa a contribuição tra
zida pelo nobre Senador Virgillo Távora, 
que vem exatamente ratificar a afirma
ção, que aqui flzemcs, de que o Governo 
Federal não está alheio ao assunto, mas 
na expectativa da viab111dade do empre
endimento a que Pernambuco se propõe. 
Poderíamos acrescentar mais: haveria, 
do Ministério dos Transportes, o propó
sito de até mesmo reduzir os lnvestlmen
t<:s para o atual porto de Recife, para o 
qual existem verbas no montante de 
271,9 milhões de cruzeiros, em favor 
de uma possível construção futura de 
Suape, redimensionando, assim, os inves-
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tlmentos, caso exatamente, se comprove 
a v1abll1dade daquela grande obra. 

Mas Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
estamos procurando, com multa Isenção, 
fazer um relato do que existe a respeito 
desse complexo Industrial com terminal 
maritlmo, porque, na verdade, parece ter 
havido açodamento na maturação da 
Idéia, que não foi precedida por uma am
pla abertura de debates, junto aos melas 
técnicos e cientificas do Pais. Nem se 
apresentou, até hoje, o leque das alter
nativas estudadas para justificar a prio
ridade que se deu a Suape. Tudo faz crer 
que o Governo estadual tomou uma sim
ples decisão politica unilateral em torno 
de um problema que, sendo essencial
mente econômlco, estava a exigir opção 
consciente entre possibilidades, várias 
visando a quebrar o nosso circulo de mi
séria. 

Isso não nos Impele, entretanto, a uma 
atitude de represália, colocando-nos con
tra um empreendimento que poderá, sem 
dúvida alguma, dinamizar o ritmo do 
nosso progresso. O fato de que não exis
te, hoje, capacidade de produção, ou de 
movimentação de cargas, que justificas
se o porto, não invalida o projeto. Pelo 
contrário, é, de uma certa forma, a sua 
justificativa, pois SUAPE propõe-se, exa~ 
tamente, a ser um dos fatores detonado
res de um grande surto de Industrializa
ção dinâmica regional. Servirá de Infra
estrutura básica para novos Investimen
tos, gerando, no final das contas, de
mandas futuras. Terá relevante papel 
em relação ao POLONORDESTE, possibi
litando verdadeiros corredores de ex
portação e transformando-se em excep
cional entreposto de mercadorias para a 
região, - dai advindo facilidades de cré
dito, empregos, etc. I!: de excepcional 
Importância Igualmente, em termos da 
área metropolitana do Grande Recife. 

O pólo de fertilizantes do Nordeste, com
preendendo fosfatados, nltrogenados e 
potásslcos, está Intimamente ligados à 
definição da exeqülbllldade da Suape. A 
Refinaria de Petróleo, por cuja localiza
ção em Pernambuco tanto nos temos ba
tido (veja Diário do Congresso Nacional 
de 25-5-72}, é um outro pleito que ad
quire mais força, ainda. em função desse 
projetado complexo Industrial, com seu 
terminal maritlmo. 

Mas, os caminhos percorridos pela ad
ministração pública, o atabalhoamento 
com que se conduziu a coisa - poderia
mos até dizer o tratamento folclórico 

que se deu ao problema - fazem· com 
que, ainda agora, levantem-se dúvidas e 
Inquirições a seu respeito. 

AqUI temos, a propósito, manifesto. 
subcrlto recentemente por Intelectuais do 
Estado; a resposta que lhe deu o Governo 
de Pernambuco; o requerimento de con
vocação do Secretário da Indústria e do 
Comércio para prestar esclarecimento à 
Assembléia Legislativa de Pernambuco; 
a trépllca dos cientistas - documentos 
esses que pedimos sejam transcritos co
mo parte integrante deste pronuncia~ 
mento. 

O problema SUAPE.fol posto na ordem 
do dia por homens que estão acima. de 
paixões partidárias. Não temos dúvidas 
em afirmar que merecem eles - e a opi
nião pública despertada para. a questão 
- os mais exaustivos esclarecimentos. 
Os responsáveis por esse complexo Indus
trial têm que aceitar o desafio e demons
trar o acerto de Iniciativa tão custosa, 
em melo ao cenário de pobreza em que 
vivemos. 

Ninguém pode ser contra um comple
xo Industrial portuário que venha tor
nar mais dinâmico o ritmo do nosso 
progresso. O problema todo é saber de 
sua efetlva viabilidade técnica e econó
mica, dos seus reais beneficias sociais, 
das suas conseqüências favoráveis e até 
dos seus passiveis aspectos negativos. 
Cremos, sinceramente, que o Governo 
possa demonstrar tais coisas, exaustiva e 
tranqüilamente. 

Jll preciso ser a favor da. Suape, não 
apenas porque vá carrear recursos para 
aquela região, mas pelo fato que se pos
sa demonstrar ser ele, entre outras pas
siveis, a. alternativa mais válida e opor-
tuna para todos nós. . 

o Sr. Vlrgí11o Távora .,... Permite 
V. Ex.• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE - Com 
multa satisfação. · 

O Sr. Virgíl1o Távora. - Nobre Sena.-· 
dor dividamos a questão em duas partes: 
a primeira, tão bem percutida por V. Ex.• 
e que diz respeito à ação do Governo 
Estadual, dessa somos insclentes. Mas, 
podemos adiantar a V. Ex.•, quanto 
àquela outra de responsablllda.de do Go
verno Federal, que, justamente neste 
momento - e acreditamos nóS que o co
lega Indicado pela Liderança para tratar 
dos transportes, talvez, percuta o assun
to - um corredor de exportação está 
sendo montado, com aplausos de todos 
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nós, do Nordeste, tendo por base o com
plexo de SUAPE. O Ministério dos Trans
portes tem hoje, em seu gabinete técnico, 
inicialmente, um estudo detalhado, como 
obra prioritária no Nor<!este e, futura
mente, a implantação de um grande cor
redor de transportes, justamente, na ter
ra de V. Ex.11, tendo por suporte a espinha 
dorsal ferroviária de seu Estado e o fu
turo porto de SUAPE. Era um esclareci-. 
mento que gostariamos de dar a v. Ex.11 

em defesa daquilo que julgamos certo: o 
procedimento do Governo Federal. Quan
to à. rapidez ou não da medida tomada 
pelo Governo do Estado, não somos dela 
ciente; mas dadoa certos e basilares, 
Informam a decisão - a essa sim - do 
Governo Federal, ante ·a determinação 
da autoridade maior na sua unidade fe
derativa - no caso, Pernambuco - em 
criar o Porto de Suape. 

O SR. M4RCOS FREIRE- Mais uma 
vez agradeço a intervenção do nobre Se
nador Vl!gillo Távora que, para alegria 
nossa, nao contradiz em nada o nosso 
pronunciamento. 

O Sr. VlrgíUo Távora - E não estamos 
contradizendo a v. Ex.a 

O SR. MARCOS FREIRE - Estou ape
nas assinalando com satisfação, porque 
o grande corredor de exportação do Nor
deste virá· representar, sem dúvida algu
ma, um passo importantíssimo no nosso 
desenvolvimento regional. Mas ainda; 
procuramos mostrar, com Isso, que essa 
obra se pautará, incontestavelmente, 
dentro da melhor orientação, desde que 
seja dirigida exatamente para o terml· 
nal maritlmo de Suape. 

Por Isso mesmo é que aqui estamos 
procurando examinar, com toda objeti
vidade, a questão que foi posta pelos in
telectuais do nosso Estado. 

Como Senador ·da República. e repre
sentante dos Interesses de Pernambuco 
nesta Câmara Alta, consciente da re.s
'POnsabilidade que temos sobre nossos 
ombros, recusamo-nos, com efeito, a. to
mar uma posição passional em torno do 
assunto. Adotando uma posição de Isen
ção e serenidade, teremos autoridade pa
ra defender em favor do SUAPE, pela 
envergadura mesmo dessa obra ciclópi
ca, a cobertura do Governo da Uni ao. 
Sem ela não teria sido possivel antes, a 
Transamazônica, nem seria possivel, ho
je, a Hidrelétrica de Itaipu ou a constru
ção do Porto de Itaqui. 

Suape terá que ser, também, colocado 
em termos de redenção .de uma região. 
Não será, jamais, obra de um Governo, 
nem sequer de um simples Estado mem
bro. Há de ser empreendimento empa.l
mado pelo Governo Federal, sob pena de 
sua 1nexeqülb111dade. 

Portanto, neste ponto, mais uma vez 
rejub!lamo-nos com a posição aqui ex
ternada. pelo Senador Vlrgillo Távora, 
em real ao apoio do Governo, porque nos 
vem, exatamente, confortar, mostrando 
com que, como afirmamos de Inicio, o 
Governo Federal está sensibilizado para 
o problema., embora. ainda não compro
metido com sua. execução. E diga-se, por 
um dever de justiça., que tem mesmo con
trlb,}lido financeiramente para a ela.bo
raçao dos estudos que prosseguem, In
clusive os do Plano-Diretor de SUAPE. 

O Sr. Mauro Benevldes - Permite 
V. Ex.a um aparte? 
• O SR. MARCOS FREIRE - Pois não, 

tao logo concluamos o pensamento. 

Nem poderia ser de outra forma. Bas
ta dizer que o orçamento de Pernambu
co, para 1975, Incluindo a. administração 
dlreta e lndireta., é de apenas 2.2 bilhões 
de cruzeiros e o custo total da 'infra-es
trutura., desse complexo Industrial e ma
rítimo, é. estimado em 2 bilhões de dóla· 
res. 

O SR. MARCOS FREIRE - Com multo 
prazer, ouvimos o nobre Senador Mauro 
Benevldes. 

O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Se· 
nadar Marcos Freire, os nossos aplausos 
a. V. Ex.a por trazer à. debate, na tarde 
de hoje, um assunto que se liga não 
apenas ao Interesse do seu Estado,' Per
nambuco, mas, também, à toda região a. 
que pertencemos, V. Ex.• e eu, à Região 
Nordestina. Nota-se que há, realmente, 
em tomo desses grandes empreendimen
tos, uma. consciência já bem formada. no 
Nordeste. V. Ex.• recebeu esse memorial 
dos Intelectuais de Pernambuco. No úl
timo fim de semana, o Senador Vlrglllo 
Távora e eu estivemos no Ceará e rece
bemos também, das classes empresariais, 
uma. série de reivindicações ligadas ao 
desenvolvimento do Ceará e que, oportu
namente, haveremos de trazer a.o conhe
cimento deste Plenário e das autoridades 
do Governo Federal. Neste fim de sema
na, acompanhamos, no Ceara, os asses
sores do Ministério da Indústria e do OJ
mérclo que para lá se deslocaram, em 
conseqüência de debate que a.qut se tra-
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vou entre mim e o nobre Senador Vlrgillo 
Távora, quando focalizamos aspectos re
lacionados com · as dificuldades por que 
passa a Indústria cearense. Acredito que 
debates como esse que V. Ex.a comanda, 
nesta tarde, neste plenário - não há 
dúvida. - engrandecem esta Casa e nos 
dão a. consciência exata. de que. estamos 
cumprindo nosso dever. Muito grato a 
V. Ex.~ 

O SR. MARCOS FREmE - Agradece
mos, sobremodo, o aparte do Ilustre Se
nador Mauro Benevides que, como nós, 
homem do Nordeste, conhece de perto a 
problemática regional, as dificuldades 
com que todos nos debatemos e, sem dú
vida alguma, com o espirito desarmado, 
Independentemente de cor partidária, 
continua no esforço comum em busca de 
soluções para as nossas mais graves 
questões. 

O Sr. Osires Teixeira- V. Ex. a permite 
um aparte? 

O SR. MARCOS FREmE - Com multa 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Oslres Teixeira. - V. Ex." sabe, 
como o Plenário Igualmente, que é dono 
de uma d!alétlca. excepcional. · 

O SR. MARCOS FREmE - Obrigado. 
O Sr. Oslres Teixeira - Confesso a 

V. Ex.a que o Inicio do seu pronuncia
mento chegou a. me arrepiar dada. à 
desgraça. total que· v. Ex. a traçava do 
Nordeste. Para felicidade nossa. e da Na
ção V. Ex.a, logo após o "nariz-de-cera." 
do seu discurso, entra no ponto central 
que é a defesa da SUAPE. Confesso, - e 
a Casa também o sabe - que não sou 
um especialista. em assuntos do Nordeste, 
todavia., SUAPE não é somente problema 
nordestino, mas também brasileiro, da 
mesma maneira como bem disse V. Ex.11 

a Tra.nsamazônlca e Italpu são proble
mas brasileiros, embora. Isso não signi
fique unanimidade na Bancada. de 
V. Ex." Ainda ontem, discutia-se a vali
dade de Italpu e mencionava-se o absur
do da Transamazôn!ca. No entanto, são 
obras que representam, não a redenção 
de um região, senão a afirmação de um 
povo, e de uma Nação. Quando V. Ex.", 
depois de traçar, evidentemente com co
res bem nitldas, os problemas nordesti
nos, parte para o exame da. necessidade 
urgente da construção de SUAPE, como 
grande corredor de exportação como um 
elemento deflagrador - digamos assim 
- da grande Industrialização do Nor
deste, V. Ex.11 está realmente tratando 

de um assunto da. mais alta seriedade e 
que vai obter, sem dúvida nenhuma., o 
apoio integral de toda. a. Bancada. da 
ARENA, nesta Casa, que, de resto, já a. 
tem, através do Executivo que vem, de 
há longo tempo, estudando BUAPE, for
necendo, inclusive, recursos financeiros 
que, lamentavelmente, para todos nós, o 
Estado de Pernambuco não teria para 
fazer esses estudos. Quero, portanto, pa
rabenizar V. Ex. a na segunda fase d·:l seu 
discurso, em que diz que SUAPE vai 
dinamizar o progresso nordestino. Em
bora não queira contestar as afirmações 
iniciais de v. Ex.a - vamos estudar o 
assunto nestes termos: com otlm.ismo, na 
certeza de que os problemas nordestinos 
existem, mas que há, por outro lado, um 
Governo preocupado com . esses proble
mas: ai está o POLONORDEBTE preo
cupado com a. região nordestina.; ai está 
o grande porto do SUAPE, de que V. Ex." 
fala - para solucionar o subdesenvol
vimento desta área. e tantas outras me
didas aplicadas pela SUDEPE, e progra
mas especiais do Banco Nacional da 
Habitação. Estou com V. Ex.• nas rei
vindicações, embora, evidentemente, não 
conheça, como V. Ex.•, e nem viva de 
perto os problemas nordestinos. Muito 
obrigado. 

O SR. MARCOS FREIRE - Ficamos 
multo sensiblllzados pelo aparte do nobre 
Senador Osires Teixeira, sobretudo por
que traz também a sua convicção de que 
empreendimentos dessa envergadura não 
têm significado somente estaduais ou 
regionais. Pode-se, Inclusive, discordar, 
como foi dito por S. Ex.•, de empreendi
mentos como a Transamazônica ou Itai
pu. Mas ninguém negará que, uma vez 
decididas essas obras, pelos .asyectos po
sitivos que têm, pela dimensa.o que os
tentam, necessariamente haveriam que 
ser empalmadas, como disse, pelo Gover
no Federal. Quanto ao quadro do Nor
deste, que pareceu tão negro a S. Ex.•, 

. procuramos, na análise que fizemos, 
apresentar algumas estatlstlcas, alguns 
dados comprovadores daquelas pincela
das que traçamos, todos tirados de fontes 
oficiais. 

Sr. Presidente, V. Ex.• adverte-nos que 
o tempo está esgotado, Respeitadores da 
lei, procuraremos concluir o presente 
pronunciamento. 

Temos consciência de que, Integrado 
na problemática nordestina, o fortale
cimento de nossa vida económica repou
sa, necessariamente, no atendimento de 
certos pressupostos, que dizem respeito à 

,, 

! 
' 
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toda região. Entre eles Incluir-se-la, no 
processo desenvolvlmentlsta do Nordeste, 
a reformulação de nosso programa de 
Industrialização e, sobretudo, de nossa 
economia agrária. Mas, ·mesmo dentro do 
condicionamento deste quadro, sempre 
lutamos por medidas concretas que nos 
fizessem recuperar a posição de liderança 
económica no contexto regional. Assim, 
ainda em 26 de agosto do ano passado 
(ln Diário de Pernambuco) mostráva
mos que: 

"Para Isso é mister que sejam con
venientemente explorados os nossos 
recursos· e vantagens locaclonals. O 
revlgoramento da agrolndústria, 
notadamente a canavlelra, a Implan
tação de um pólo mecânico-meta
lúrgico, a Instalação em Pernambuco 
da refinaria de petróleo - pela qual 
nos vimos batendo - a melhoria das 
Instalações· portuárias, são exigên
cias, entre outras, de um desenvol
vimento mais racional. Uma refor
mulação tributária, em especial no 
que diz respeito à atual sistemática 
do ICM, é também complementação 
essencial a esse desenvolvimento. 
Não se pode esquecer, Igualmente, 
nesses propósitos de progresso, me
didas de Incentivo a uma maior 
absorção de mão-de-obra e de maior 
bem estar para o povo. Nesse sentido, 
caberia a revisão do sistema de In
centivos governamentais, para trans
ferir ao Governo os encargos sociais, 
atualmente a cargo dos empresários, 
visando a assegurar a Implantação de 
grandes unidades Industriais, lar
gamente absorvedoras de mão-de
obra." 

Fomos o primeiro Deputado a pleitear, 
na legislatura passado, a tão sonhada 
refinaria de petróleo. para Pernambuco. 
J!: preciso revigorar o nosso pleito, mos
trando desde quando e porque Pernam
buco reclama para seu território a Ins
talação de uma refinaria de petróleo. 
Igualmente em relação a outras reivin
dicações, que podem contribuir para o 
rompimento do estado de Inércia em que 
nos encontramos. 

Por outro lado, sempre julgamos prlo
i'ltário o equacionamento da questão 
agropecuária, que entre nós registra um 
crescimento extensivo e de baixa produ
tividade. ·por Isso mesmo, está a exigir, 
do Governo, projetos verdadeiramente 
revolucionários, que tragam benef!c!os 
não apenas para uma minoria inslgn!tl
cante de produtores agrícolas. A paupe-

rização progressiva das populações rurais 
de Pernambuco e do Nordeste pede 
uma intervenção decisiva e redentora 
para todo um povo. sem isso se agra
vará, cada vez mais, a migração rural
urbana, de conseqüências tão desastro
sas. 

J!: preciso, pois, que hal a uma multipli
cidade de projetos que abarquem os vá
rios aspectos de nossa problemática, sen
do de esperar que SUAPE não monoplize 
a capacidade criativa do Estado. 

Objetlvos traçados em termos mera
mente económicos podem trazer maior 
rentabllldade, mas não, necessariamente, 
beneficlos para os vários setores da po
pulação. Indicadores económicos globais, 
aumento do PIB ou de renda per caplta, 
não resolverão o nosso grande problema, 
que ofereça melhores condições de vida 
em que se encontra a nossa gente. 

Aqui permaneceremos, no Senado Fe
deral, como representante de Pernam
buco para emprestar o nosso apoio, In
dependentemente de posições partidárias, 
a quaisquer obras que Impliquem, de 
fato, no engrandecimento de nossa terra. 
E então, de mãos dadas a· todos os per
nambucanos, reivindicarmos as verbas e 
os apoios que se fizerem necessários à. 
efetlvação de tudo que nos leve, efetlva
mente, a um estágio de desenvlov!mento 
que ofereça melhores condições de vida 
para nosso Povo, para o Estado a que 
pertencemos, e para o Nordeste, como um 
todo. (MultA) bem! Palmas, O orador é 
cumprimentado.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENHOR 
SENADOR MARCOS FREIRE, EM SEU DIS· 
CURSO: 

CIENTISTAS PROTESTAM CONTRA 
SUPERPORTO 

NA BAtA DE SUAPE 
Um manifesto condenando severamen

te o projeto de construção do complexo 
Industrial e superporto na bala de Sua
pe foi divulgado, ontem, no Recife, por 
um grupo de cientistas pernambucanos. 
Os signatários do documento são o ecó
logo Vasconcelos Sobrinho, professor da 
Universidade Rural; os economistas Cló
vis Cavalcant!, diretor do Departamento 
de Economia do Instituto Joaquim Na
buco de Pesquisas Sociais, e Renato Du
arte, do curso de Mestrado em Econo
mia da Universidade Federal; os soció
logos Roberto Martins, coordenador do 
curso de Mestrado em Sociologia da Uni-
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versidade Federal, e Renato Carneiro 
Campos, dlretor do Departamento de So
ciologia do Instituto Joaquim Nabuco; o 
nutricionlsta Nelson Caves, professor da 
Universidade Federal, e o historiador Jo
sé Antônio Gonçalves de Melo, professor 
de Wstória da UFPE. 

Os cientistas condenam os danos à na
tureza, advindes com a execução do pro
jeto, assim como a concentração de ma
ciços recursos num só empreendimento e 
a falta de consulta à comunidade sobre 
sua conveniência. 

o manifesto: 

"A Propósito de Suape'' 
"Tem-se firmado como tradição do es

tilo recente de promover o desenvolvi
mento económico - que se entende co
mo aumento da renda per caplta -, o 
lançamento pelo Governo de grandes 
projetas de sua lnlciatlva, que às autori
dades presumem consultar o interesse 
público e julgam satisfazer as aspira
ções da população, sem que uma consul
ta à última seja efetivamente realizada. 
Esta é uma regra quase universalmente 
seguida, cuja validade não tem sido -
a não ser em casos excepcionais - pos
ta em dúvida. Isto não impede, todavia, 
que pessoas Interessadas e grupos de in
dividuos manifestem sua opinião .a res
peito de tais projetas e empreendimen
tos, reagindo contra a pretensão de 
transformar em verdade indlscutivel a 
tradição autocrática de não fazer a con
fecção de grandes projetas ser precedida 
de consulta às aspirações da coletivld.a
de. Estas considerações vêm a propósito 
do intento do Governo de Pernambuco de 
Implantar a todo custo, em sitio privi
legiado do Estado, um complexo lndus
trlal·portuário. O Projeto de BUAPE cuja 
elaboração tem avançado no sentido d.a 
realização da obra, sem que atenção de
vida seja dada às vozes que manifestam 
oposição à iniciativa. 

Pois bem, parece oportuno tomar pú
blico agor.a que a idéia de realização do 
complexo industrial portuário de Suape 
não é aceita pacificamente por todos os 
cidadãos que, lllém de pagar Impostos, 
se sentem responsáveis pela elucidação 
de aspectos de interesse vital para a vi
da da população pern.ambucana. E não 
se trata, por outro lado., de mera reação 
suscitada por Interesses feridos, a des
ses cidadãos preocupados com o bem-es
tar comum. O que há de relevante a 

examinar no que toca a suape são v.ariâ-

veis_ que envolvem, inclusive, uma apre
ciaçao baseada em critérios puramente 
económicos, dentro do figurino do mais 
rigoroso raciocínio analítico, da signi
ficação em termos sociais do projeto. 

Em primeiro lugar, seja dado o desta
que, ao decidir levar a cago a Idéia do 
complexo, o Governo tomou decisões 
quanto à alocação de recursos em Per
nambuco, que Implicam em se recusa
rem muitos projetes menores, iniciativas 
em setores e regiões diversas do Estado, 
cuja necessidade de ·suporte económico
financeiro conflita lrrecusavelmente com 
os requisitos de SUAPE. Com efeito, a 
crer nas próprias Informações do Gover
no pernambucano, o total de Investimen
tos previstos para o complexo envolven
do recursos públicos e privados, é da or
dem de três milhões de dólares, ou seja, 
cerca de 23 bilhões de cruzeiros, cifra 
que é mais da metade dos fundos que 
se Investirão, no período 1975179, no co
lossal Progr.ama de Industrialização do 
Nordeste e quase oito vezes mais que os 
recursos consignados ao POLONORDES
TE nos anos 1975/77, ambos de Iniciativa 
federal e considerados projetas-impacto. 
É ocasião então de perguntar: que razão 
de beneficio-custo ou que taxa interna 
de retorno norteou a decisão do Governo 
de Pernambuco, ou par.a ser menos so
fisticado, que grandeza da relação capi
tal-produto serviu de marco de referên
cia para SUAPE? Se algum parâmetro 
dessa natureza foi usado - e não se con
cebe procedimento de outra forma, pois 
se este fosse o caso, perderia seriedade 
qualquer escolha envolvendo massa tão 
formidável de recursos sabidamente es
cassos -, que alternativas serviram pa
ra a decisão tomada? Isso é, dado que 
Suape Implica numa certa configuração 
do destino concebido para a alocação de 
recursos, é de se esperar que o Governo 
haja contemplado caminhos alternati-

. vos, configurações alternativas para o 
uso dos recursos envolvidos, de tal modo 
que, pesando benefícios e custos das di
versas rotas por que poderia optar, re
solveu, avaliando através de coeficientes 
técnicos relevantes, seguir o caminho de 
Suape. Indaga-se: o Governo fez Isto? 

1) Segundo Governo Eraldo Guelros Leite. Assim 
Servi a PernlLJIIbUr.o, Recite, março de 1975. 
pág. 19. • 

2) Nilo se sabe a que período os gastos se refe
rem, nem tampouco qual a base dos preços 
utilizada, mas acredita-se que esta seja de 
preços de ln!clos de 1975. 
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Certamente que não, parece ser a res
posta, tal a maneira quase histérica com 
que se saia do projeto, anunciando-se 
não só suas· vantagens·,· . .sem nenhuma 
alusão àquilo que os economistas em seu 
esoterismo vocabular classificam de 
"custos de oportunidade". 

Esquecendo o aspecto acima seria ad
missível transformar SUAPE em comple
xo Industrial, portuário, se não fosse pos
sível conceber para o local utilizações al
ternativas e se não houvesse opção para 
o que ali se encontra. Assim, de um pris
ma estritamente econômlco, a decisão do 
projeto continua controvertida, na medi
da em que Suape permite Imaginar ou
tros usos para sua feliz dotação de beleza 
natural e de outros recursos para o la
zer, além de ser sítio histórico do maior 
Interesse. A Idéia do turismo, por exem
plo, vem de Imediato à mente quando 
se pensa em aproveitar recanto de tão 
comovente harmonia estética. Uma ri
gorosa avaliação não poderia Indicar re
lação benefício-custo mais .alta no caso 
do turismo do que no complexo Imagi
nado? Esta é uma Indagação de cuja ob
jetlvidade não se pode escapar e que de
veria, para ser aceita a decisão do pro
jeto em andamento, ter sido pesad.a e 
confrontada com a obsessão em que se 
transformou a Implantação do parque 
Industrial e pólo portuário de SUAPE. 
Afinal de contas, vai se permitir que o 
Governo sacrifique um número Incalculá
vel de projetes de menores dimensões, 
mas de alcance social talvez maior, in
vestindo formidável e maciçamente nu
ma obra que pode até -se faltarem fun
dos em instantes críticos- terminar co
mo um dos mais conspícuos elefantes 
brancos da megalomania, algo Irrespon
sável de tantos exemplos d.a ativldade 
governamental no Brasil? Suape, como 
projeto, é multo mais do que simples dis
trito Industrial, do que um açude ou um 
empreendimento da agrolndústrla. Va
le a pena meditar cuidadosamente, pois, 
nos retornos totais e nos custos comple
tos diretos e indiretos, sociais e privados 
da Iniciativa. Vale a pena também 
refletir no fato de que os passiveis em
preendimentos que se dizem atraídos 
por Suape são frutos de entendimentos 
verbais com grandes grupos multinacio
nais, e que esses entendimentos não ne
cessariamente resultarão em Inversões. 
Deformando-se a paisagem com obras 
de Infra-estrutura que transformarão 
Suape em feio canteiro de obras e que 

eventualmente poderão não ter utilida
de, se os investimentos não forem crista
lizados, ter-se-á cometido o crime Irre
parável de deformar a paisagem e pro
fanar um sitio histórico - tudo Isso em 
vão. 

Toda a viabilldade do empreendimen
to, aliás, arrima-se em análises pouco 
cuidadosas, conforme transparece de de
tido exame do material preparado pelo 
consórcio responsável pelos estudos de 
base do projeto, sob a liderança da 
TRANSCON. De fato, o grupo técnico 
que definiu em documento para a 
DIPER a viabilidade. de Suape buscou 
amparar-se em Instrumentos metodoló
gicos de rigor bastante discutível, usando 
para projeções que atingem até o ano 
2005 hipótese cuja solidez é frágil e cuja 
contabilidade não merece respeito. Dessa 
'forma, pairam dúvidas enormes, de na
tureza técnico-econômlca, acerca da 
comprovação de que o Projeto de SUAPE 
é viável. Basta mencionar a esse pro
pósito, que as projeções de demanda que 
lastreiam a recomendação de quais in
dústrias localizar no complexo padecem 
de erros analiticos e que as previsões 
'relativas ao comércio internacional não 
são visceralmente ligadas a estudos sé
rios que caracterizem perspectivas rea
listicas para o intercâmbio de bens e 
serviços em escala mundial nos próxi
mos 25 anos. Na verdade, especular so
bre tendências deste jaez não tem sido 
tarefa que, mesmo aos mais argutos ob
servadores da conjuntura internacional 
- gente do porte de Kindleberger, Trif
fin ou Habert -, tenha proporcionado 
gratificação intelectual, haja vista as 
inesperadas mudanças decorrentes da 
crise de abastecimento de petróleo desde 
outubro de 1973. Neste interim, inclden
talmente, mudaram inclusive parâmetros 
essenciais da própria concepção original 
do Projeto de Suape, de que é exemplo a 
reabertura do canal de Suez, um ele
mento com que não contavam arautos da 
primeiras manifestações a favor do com
plexo. 

Para aparelhar Pernambuco de porto 
satisfatório existe a alternativa, conside
rada inclusive nas recomendações do 
tantas vezes lembrado Padre Lebret e 
que, com o passar do tempo, vai se tor
nando cada vez menos viável, de amplia
ção e modernização do ancoradouro do 
Recife, uma opção que Interferia, é cer
to, com o tumultuado processo de de
senvolvimento urbano da capital per
nambucana, alterando algumas das re-
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ferêncl!l.'l atualmente utlllzad!l.'l. Esta ln
terferência, entretanto, teria um custo 
social provavelmente inferior ao de se
melhante emprego de capital no caso de 
Suape. 

Diz-se, por outro lado, que o comple
xo é defensável por oferecer uma. senda 
segura para o lnsatlsfatório grau de de
senvolvimento de Pernambuco. Mas por 
que só entra Suape na concepção de um 
programa de expansão económica efetl
va para o estado? Se convenientemente 
aproveitadas as vantagens turísticas per
nambucanas - a Cidade de Olinda., o 
Recife mesmo, Nova Jerusalém e as 
pral!l.'l do costa estadual vêm de pronto à 
memória - poder-se-lam, quiçá com bem 
menor volume de recursos, lograr êxitos 
na trilha do desenvolvimento mais notá
veis do que com um projeto de Suape de 
sucesso lmprevlsivel. 

Uma palavra por outro lado para o 
admirável cenário, verdadeiro patrimó
nio artístico, que a natureza ergueu em 
Suape. Pode se apodar de romântica a 
posição, mas o fato é que, se não hou
vesse outra. escolha económica para o 
local em questão, a não ser o porto, e 
se os recursos que este envolve estives
sem efetlvamente sendo otlmlzados nes
ta utilização comparativamente com 
qualquer outra, ainda caberia discutir a 
sabedoria de se alterar Irreversivelmen
te a paisagem de que Suape foi dotada. 
Permitir que no sitio escolhido se cons
trua um porto e um complexo da fá
bricas implica em perda definitiva de 
uma riqueza que faz parte do acervo de 
Pernambuco. Isto, em qualquer raciocí
nio analitlco, representa um custo. La
m_entavelmente, sua exata magnitude 
nao pode ser aquilatada, de modo a que 
uma decisão calcada em método ortodo
xo de quantificação possa ser tomada. 
Não obstante, é licito especular sobre se 
os benefícios esperados no longo prazo 
superarão com tranqülla margem aquilo 
que se estima serem os custos decorren
tes do sacrlficlo que se Imporá à paisa
gem - para não trazer à baila proble
mas Igualmente relevantes relacionados 
com a poluição do melo-ambiente que 
grandes projetas Industriais Inevitavel
mente acarretam. Podem os autores do 
estudo de vlabilldade de SUAPE alegar 
que foi considerada a questão do turis
mo, que o projeto reservou uma área pa
ra tal, etc. Mas, conhecendo-se a expe
riência dos sítios Industriais no m:mdo 
Inteiro e lembrando-se como se apresen
tam suas áreas vizinhas, cinzentas e de-

formadas, pode-se esperar que Suape se
ja capaz, de fato, de oferecer ambiente 
para o lazer- como acontece admiravel
mente agora e como ocorreria na hipó
tese da solução turística? Não é só Sua
pe que pagará, em termos de mutilação 
do melo-ambiente e de deterioração da 
qualidade da vida, por conta do comple
xo que se ·deseja Irrefletidamente, no 
sentido aqui comentado, instalar ali. To
do um conjunto de recantos preferidos 
por uma população que se descobre asfi
xiada no ambiente despojado de locais 
de finalidade recreativa do Recife serão 
também sacrificados, numa proporção 
cujos contornos certamente se Ignoram 
no momento. A esse propósito, parece 
oportuno sugerir que o governo pernam
bucano siga o bem sucedido e pouco di
vulgado exemplo do governo do Rio 
Grande do Sul, o qual concebeu e Im
plantou o Parque Estadual da Praia de 
Torres, à base de um projeto de Burle 
Marx que, harmonizando inteiramente 
o cenário local com as Inevitáveis neces
sidades de Infra-estrutura, criou am
biente de grande atração turística e lazer. 

Não se ponha de lado, por último, a 
significação histórica de Suape, tão pou
co enfatizada nos raros debates que so
bre o projeto têm ocorrido à luz da opi
nião pública. Ainda hoje são freqüentes 
os achados arqueológicos de Indiscutível 
Importância que têm sido feitos no lo
cal, peculiaridade que por si só deveria 
levar ao tombamento da área como par
te do património que a história de epó
pela pernambucana nos legou. 

Tudo isso exige que se tome uma po
sição. Que se denuncie a fragilidade de 
um planejamento exclusivamente volta
do para a promoção tacanha da produ
ção de mercadorias e da renda per capi
ta, não Importando que custos a socie
dade está pagando por esse esforço 
orientado pela busca apenas de maior 
bem-estar material. Que se considerem 
a experiência e, sobretudo, os equívocos 
cometidos pelos países já Industrializados 
e que hoje lamentam a tomada de certas 
decisões pouco sábias, Inclusive e prin
cipalmente no que se refere à detestada 
e combatida poluição do meio-ambiente. 
Agora mesmo, quando o Brasil protesta 
de forma unissona e veemente diante da 
tentativa - felizmente frustrada do go
verno finlandês de jogar uma carga de 
arsênlco em forma de lixo no Atlântico 
Sul, convém que se enfatize o perigo que 
é para nosso mar a Instalação de fábri
cas gigantescas de fertilizantes e de alu-
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minio junto à costa pernambucana, a 
lançar continuamente seus excrementos 
industriais em águas que ora são admi
radas por uma festejada. e cada vez mais 
rara pureza. Ainda é tempo de se refor
mar o esquema de Suape. Assim, nada 
mais justo que o governo se disponha a 
abrir o debate técnico em tomo do com
plexo, de modo a que a responsabilidade 
daqueles que antevêem os onus que 
recairão sobre a sociedade em decorrên
cia da efetlvação da obra possa ser res
guardada. E que se evite o ufanismo ofi
cial pouco sadio que chega a proclamar 
suape como empreendimento Irreversí
vel, numa tentativa de fazer com que a 
população o aceite sem oposições, como 
fatalidade do crescimento econõm!co -
que não é". 

Clóvis Cavalcanti - professor da Uni
versidade Federal de Pernambuco !Eco
nomia do Melo-Ambiente, do Mestrado 
de Economia) e dlretor do Departamento 
de Economia do Instituto Joaquim Nabu
co de Pesquisas Sociais. 

Renato Duarte - professor do Mestra
do de Economia e da Faculdade de Ciên
cias Económicas da UFPE. 

Roberto Martins - coordenador do 
Mestrado de Sociologia da UFPE. 

Nélson Chaves - professor titular da 
Faculdade de Medicina da UFPE, e con
sultor científico do Instituto de Nutrição 
da UFPE. 

José Antônio Gonçalves de Melo -
historiador e professor titular de História 
da UFPE. 

Renato Carneiro Campos - dl.retor do 
Departamento de Sociologia do Instituto 
Joaquim Nabuco de Pesquisas Soclals. 

João Vasconcelos Sobrinho - chefe da 
Estação Ecológica de Tapacuré e profes
sor titular de Ecologia da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. 

NOTA OFICIAL DIZ QUE A POSIÇAO 
DOS CIENTISTAS 

SOBRE SUAPE É EMOCIONAL 
o Serviço de Imprensa de Pernambuco 

dlstrlbulu ontem nota a propósito de um 
manifesto contra a implantação do 
Complexo Industrial de SUAPE na qual 
assegura terem os seus autores analisa
dos de forma superficial a iniciativa do 
Governo do Estado e tomando uma po-

slção emocional quanto às Implicações 
do projeto. 

De acordo com a nota do Servlça de 
Imprensa de Pernambuco, o projeto do 
Complexo Industrial de SUAPE não tem 
as falhas apontadas no documento. As
sim, nega a nota que não tenha havido 
consulta à comunidade nem tampouco 
preocupação rigorosa com relação aos 
~eus resultados económicos e sua ln
fluência no equilíbrio ecológico. 

Argumentos 
É a seguinte na integra, a nota do 

Serviço de Imprensa: "O documento foi 
analisado pelos técnicos que apenas en
contraram bases emocionais e pressa na 
critica, com total desconhecimento do 
assunto. Por exemplo: ao falar que "a 
alocação de recursos públicos e privados 
é da ordem de três bilhões de dólares ou 
seja, 23 bilhões de cruzeiros", distorce 
um dado real e lança um argumento fal
so: as previsões para recursos de três 
bilhões de dólares não se relacionam 
com infra-estrutura, como deseja fazer 
crer o documento mas sim com captação 
de investimentos em grandes projetas 
industriais, capazes de gerar riquezas 
para o Estado e sua comunidade. 

E essa captação é prevista para os pró
ximos cinco anos. Acreditamos que esse 
número será duplicado com· o tempo do 
projeto dez anos. Em infra-estrutura o 
custo total será de Cr$ 2 bilhões (dois 
bilhões de cruzeiros). Isso, em relação ao 
benefício é altamente compensador. Pe
çam, portanto, pela distorção, as con
clusões que os signatários quiseram apre
sentar como corretas perante a opinião 
pública. 

Quanto ao aspecto social do projeto
continua a nota - ele por si só e pelo 
fato de estar enquadrado no n Plano 
Nacional de Desenvolvimento, é um pro
jeto de área metropolitana, com alcance 
bem definido: ele trará emprego, melho
rará as condições de vida das populações 
do Estado e dará condições de aumentar 
a produtividade dos campos de Pernam
buco e da região." Ele absorverá o ex
cedente da população do melo rural da 
mlcrorreglão onde se localizará. 

O Projeto do Complexo de SUAPE não 
obriga o Governo a recusar nenhum pro
jeto menor; pelo contrário, ele Integrará 
Pernambuco a um processo de industria
lização sólida, pois suas Indústrias detêxn 
poder germinativo, podendo atrair outros 
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empreendimentos fabris,· tanto urbano
quanto agrolndustrials. 

Desse modo - diz a nota - o do
cumento não pode falar em análise pouco 
cuidadosa, até porque nesse aspecto en
tra em contradição, pois alega, ao fazer a 
defesa ecológica do local, que as lndús
t~as pesadas, fruto dessa análise, pode
r~o poluir o local. E quanto à poluição 
nao existe esse perigo: há no projeto, e 
será executado, uma central de trata
mento de residuos, que os autores do 
documento não enxergaram. Há também 
uma barreira de proteção ecológica, com 
reflorestamento, etc. 

Quanto à possibilidade de vir a faltar 
recursos, não se pode admitir, tendo em 
vista a decisão de dois Governos, o Fe
deral e do Estadual 

Essa decisão está expressa no Progra
ma do Governo Estadual no II PND e no 
Polonordeste. 

Quanto à afirmação de que as pers
pectivas existentes "são fruto de enten
dimentos verbais", a resposta está nos 
documentos de grupos empresariais so
licitando participação nos pólos de fer
tlllzantes de alumínio, de cimento, de si
derurgia, de indústrias mecânicas e ele
tro mecânicas. 

Outro aspecto destorcido do documento 
é a alegação de que não houve consulta 
às lideranças da comunidade. As con
sultas se fizeram, pois a Assembléia 
Legislativa aprovou o projeto, através do 
PRAC e os órgãos de classe e Clube de 
Serviço debateram e deram seu apoio. A 
Assembléia Legislativa Inclusive enviou 
aplausos ao Presidente Ernesto Gelsel 
pela inclusão do Projeto SUAPE no ri 
PND. Por sua vez, o Conselho Estadual 
de Cultura sob a presidência do Mestre 
Gilberto F!elre, louvou o projeto por sua 
preocupaçao em preservar os sitias his
tóricos e cuidar da defesa do melo-am
biente. 

Não hã, portanto, a posslblllda.de de 
Suape tornar-se um "feio canteiro de 
obras". Por tudo Isso, é lamentável que 
se pretenda criticar um projeto, argu
mentando em beneficio de alguns (turis
tas) e em detrimento de todos, do de
senvolvimento, que é o objetivo final". 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
Mendes Canale, orador Inscrito. 

O SR. MENDES CANALE - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, honrados que 

fomos com a designação da Mesa Dire
tora desta Casa, para. a representarmos 
- · juntamente com os Ilustres Senado
res Benjamim Farah e Saldanha Der
zl -, na XXVII Exposição Agropec":Iárla 
e Industrial de Campo Grande, levada a 
efeito no mês que findou, tivemos a sa
tisfação de participar das solenidades de 
abertura daquele certame promovido 
pela Associação dos Criadores do Sul de 
Mato Grosso, sob o patrocinlo do Gover
no do Estado. 

Ao agradecermos à Mesa Dlretora e, 
especialmente, ao preclaro Presidente 
Magalhães Pinto a distinção da repre
sentação, o que fazemos, também, em 
nome dos ilustres Senadores nomeados, 
permitimo-nos tecer, em rápidas passa
das considerações que terão, ao lado 
do objetlvo de registrarmos o cumpri
mento da missão que nos fora confiada, 
o sentido de marcarmos, ao primeiro 
pronunciamento que fazemos nesta Ca
sa, como Senador eleito pelo Estado de 
Mato Grosso, a nossa linha de conduta e 
de ação, dentro dos principias partidá
rios, mas, acima de tudo e Invariavel
mente, na observância constante do 
compromisso que prestamos frente aos 
senhores e perante à. Nação; pois, nunca 
desmentimos a nossa vocação partidária 
e com ela o culto devotado ao regime 
democrático. 

A Associação dos Criadores do Sul de 
Mato Grosso, há 37 anos, vem promo
vendo a realização de certames de na
tureza agropecuária e Industrial, com o 
objetlvo de Incentivar aqueles que têm 
as suas atlvldades voltadas e desenvol
vidas dentro desses mencionados setores 
da economia do nosso Estado. 

Quem, como nós, vem acompanhando 
a realização dessas exposições, na sua se
qúêncla anual, pode bem atestar, através 
das mostras que, em cada. setor, se suce
dem, de ano para ano, o. crescente de
senvolvimento e o seu aceleramento, 
nestes últimos tempos, quando o homem 
aceitou o desafio de pai'tlr da produção 
para a produtividade. 

A mudança de mentalidade, com a 
aceitação da Introdução de métodos no
vos, recomendados pela técnica moder
na, baseada em experiências comprova
das, constituiu ponto fundamental, para 
que se pudesse, em curto espaço de 
tempo, atingir a essa transformação. 

A Exposição Agropecuárla de Campo 
Grande faz sentir, a par da demons
tração da riqueza produzida pelo Estado 
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de Mato Grosso, a sua participação efe
tiva no desenvolvimento da economia 
nacional. 

O seu elevado e bem posto rebanho 
bovino - riqueza báslea ... da sua eco
nomia - tem contribuído cie forma mar
cante, ao lado da sua florescente e já 
desenvolvida agricultura, nessa grande 
arrancada de progreBSO que o Brasil 
hoje experimenta. 

Em todos esses encontros - de auto
ridades, de homens responsáveis pela 
geração de riquezas e de povo -, que 
sempre disseram bem alto do desenvol
vimento agropecuário do Estado, o da 
XXXVII Exposição teve uma significa
ção a mais, um sentido histórico e um 
marco de grandeza nacional. 

Transpondo . a sua finalidade especifi
ca, de congraçamento entre as classes 
produtoras, Governo e povo, no que foi 
passivei àquela produzir de melhor no 
campo em que atua, servlw, também, 
com multa honra para os mato-grossen
ses, e, especialmente, para os campo
grandenses, como ponto de encontro de 
dois Presidentes de Nações amigas. As
sim, entre as solenidades festivas da 
economia do Estado, dois homens - res
ponsáveis diretos pelos destinos de duas 
nações irmãs, como pertencentes que 
são do mesmo continente -, se encon
travam para tratar de assuntos de inte
resses recíprocos de seus países. Mato 
Grosso teve, portanto, a grande honra 
de hospedar o Presidente Alfredo Stroes
sner, da República do Paraguai, e o 
eminente Presidente Ernesto Gelsel, 
que, com acerto e decisão, orienta os 
destinos nacionais. 

O Presidente Gelsel, ao saudar o Pre
sidente visitante, expressando a sauda
ção de recebê-lo em território brasileiro, 
ressaltou que a satisfação era maior, 
ainda, por fazê-lo na "próspera cidade 
de Campo Grande, que bem simboliza as 
transformações pelas quais passa o 
Brasil, Inclusive o Estado de Mato Gros
so, em nossa Incansável busca de um 
futuro melhor - enfatizou o nosso 
Presidente. 

O Sr. Italívio Coelho - Permite V. Ex. a 
um aparte? 

O SR. MENDES CANALE - Com mul
to prazer. 

O Sr. Italívio Coelho - 11: com multo 
prazer que apartelo V. Ex.11, que decla
rou estar debutando nesta tribuna tão 
digna, e que se sente honrada com a 

presença e com a palavra de V. Ex.a, 
o que para nós, constitui um fato his
tórico, porque se trata de um brilhante 
e jovem Senador, atuante politico mato
grossense. 

O SR. MENDES CANALE - Agradeço 
a V. Ex. a pelo "jovem". 

O Sr. Italívio Coelho - Os cabelos o 
atestam. V. Ex.a usa da palavra no 
mesmo dia em que esta Casa teve o 
prazer de receber aquele valoroso tri
buno, que representou Mato Grosso por 
mais de duas décadas no Senado Federal 
e por três, no Congresso Nacional, o 
Senador Vlllasboas, que hoje nos honrou 
com sua visita. V. Ex.a se refere ao 
encontro do Presidente brasileiro com o 
Presidente da República paraguaia, na 
cidade de Campo Grande. O motivo 
principal, à parte os laços de ami
zade que unem essas duas nações Irmãs, 
é esta, surpreendentemente contestada, 
ITAIPU, que nos enche de entusiasmo 
- particularmente a nós do Paraná e 
de Mato Grosso, que somos tão ligados 
à República do Paraguai. V. Ex.a sabe 
que os dois Presidentes foram lá para 
se sentirem ainda mais unidos nos es
forços dessa obra gigantesca. Mas o 
País não progredirá se não tiver o entu
siasmo, a fé dos seus filhos, a disposição 
e o esforço no trabalho. O Presidente 
Geisel e o Presidente Stroessner allcer
çaram-se no entusiasmo e na fé do povo 
mato-grossense, que conta com o en
tusiasmo e a fê também de uma parcela 
de pernambucanos que, em Mato Grosso, 
acreditam no futuro do Brasil e de Per
nambuco, e de lá vieram - eu sei - dei
xando a semente da confiança dos ma
to-grossenses na realização de ITAIPU 
e no prosseguimento da batalha do pro
gresso que se trava naquelas campinas 
mato-grossenses. Multo obrigado. 

O SR. MENDES CANALE - Sou eu 
quem agradece ao Ilustre Senador o seu 
aparte, e, com satisfação, o incorporo ao 
meu pronunciamento. 

A lembrança de V. Ex.a, querendo fa
zer esse paralelo entre o orador que se 
encontra na tribuna e a pessoa Ilustre, 
tão querida e respeitada por todos nós, 
do Senador Vlllas Bôas, é um elogio mul
eta grande para nós. O aparte de V. Ex.o. 
é como que uma seqüêncla daquilo que 
ainda vamos dizer aqui, é a forma que 
pode bem atestar que nós, do Estado de 
Mato Grosso, estamos multo afinados 
nos nossos sentimentos e no pensamen~ 
to que nos irmana. 
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Ao focalizar o encontro, que teve como 
ponto de reunião aquela exposição agro
pecuária, · reasaltou o Presidente Gelsel 
a oportunidade das mais adequadas 
para reconhecer o esforço que se realiza 
naquela parte do Oeste brasileiro, "me
diante a diversificação da estrutura de 
suas atlvldades produtivas, aliando o 
esforço humano à exploração das dadi
vosas riquezas naturais que a terra 
proporciona". 

"Tanto o Brasil como o Paraguai se 
encontram, no momento presente, -
acentuou o Presidente Geisel -, em 
plena aceleração das transformações 
de caráter económico e social que 
apontam, não somente para o for
talecimento da estrutura produtiva 
tradicional, de base agropecuária, 
que se moderniza e cresce em racio
nalidade, mas, ao mesmo tempo, en
sejam o surgimento de novos ramos 
de atlvldades de caráter Industrial." 

Dizendo do Igual desejo de dinamizar 
as ativldades económicas, que produzem 
e garantem o aumento da qualidade da 
vida das populações do Brasil e do Pa
raguai e da longa tradição de convivên
cia reinante entre os dois povos, afirmou 
ser dai "que se originam os traços per
manentes e car.acteristlcos do nosso re
lacionamento, cotidianamente fortaleci
do pelo espírito de mútua compreensão, 
inabalável firmeza e realismo pragmá
tico que preside às políticas externas dos 
dois paises" . 

Após afirmar que - Brasil e Paraguai 
- Identificados no que se refere aos 
principais temas da estrutura das rela
ções Internacionais, as quais revigoram, 
criam e fortalecem vinculas cada vez 
mais estreitos que expressam altos Inte
resses comuns nos domínios politico, eco
nómico e comercial'', buscam os · dois 
paises, - afirmou - com franqueza e 
lealdade, maximizar os produtos das ne
gociações empreendidas e criar as con
dições .adequadas para uma aproximação 
cada vez maior e mais fecunda", con
cluiu o Presidente Gelsel "A reunião 
que hOle celebramos, Sr. Presidente -
referindo ao Presidente Alfredo Stroess
ner - constituirá - estou certo - mais 
uma instância de verificação da exem
plar vocação de nossos dois Governos em 
não poupar esforços para dotar de vigor 
ainda maior .a estrutura de fraternal re
lacionamento que nos une e que se re
vela uma das garantias mais seguras do 
êxito que perseguem nossas politicas na-

clonais, voltadas para o preenchimento 
de todos os requisitos necessários à ple
n.a consecução dos mais altos anseios dos 
povos brasileiro e paraguaio em termos 
de progresso, felicidade e justiça". 

Permitimo-nos, aqui ressaltar, ainda, 
Sr. Presidente e Srs, Senadores, trechos 
do discurso do Presidente Alfredo Stroess
ner por ocasião daquele significativo en
contro. 

Logo ao inicio da sua saudação ao 
povo br.aslleiro, "nesta hora - disse -
de. paz, de trabalho e desenvolvimento, 
que são fatores para Integração tisica e 
espiritual de nossos paises - prosseguiu 
aflrm.ando - "nossos tempos são de de
finições, claras e precisas. São multas as 
nações que enfrentam problemas ener
géticos, base de sua Indústria e ala
vanca de seu progresso", para enfatizar 
- "é-me grato assinalar que o colossal 
projeto de Italpu, em plena marcha, é 
o símbolo da cooperação e amizade en
tre o Par.agual e o Brasil, e junto com 
outras realizações positivas se enqua
dram dentro da politica do trabalho, que 
é o signo e meta de nossos esforços cons
trutivos". Tratando o Presidente Gelsel 
como grande amigo do Paraguai e di
zendo-se "emissário da fraternidade" da 
sua pátria, tez referência especial, ao 
que designou - "expressão eloqüente do 
alto pensamento de Irmandade que tes
temunham as excelentes vinculações" 
entre os dois paises, a Declaração Con
junta de 26 de abril de 1973, especial
mente no que se relaciona - acentuou 
-- com o desenvolvimento integral do 
Departamento do Alto Paraná" do seu 
governo. E, antes da saudação final de 
estilo, fazendo referências às notas re
versais de 8 de janeiro do ano em cur
so e de outros Instrumentos relativos à 
aplicação do Tratado de Italpu, concluiu 
definindo-os como sendo "testemunhos 
de uma nobre vontade encaminhada e 
materializa .,... disse - nossos projetos, 
sob o signo da sincera amizade". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se nos 
!ora dado assistir, ao lado do encontro 
presidencial realizado, uma exposição 
que honra a laboriosa. classe produtora 
do nosso Estado, cumpre-nos ressaltar 
que o nível de desenvolvimento acen
tuado - a que nos referimos inicial
mente - multo se deve, à soma do tra
balho edificante dos homens que dedi
cam as suas atlvidades ao setor agro
pecuário, as medidas adotadas e lntro-
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duzidas pelos Governos da Revolução, no 
sentido de acelerar o estágio da econo
mia de Mato Grosso, p.ara integrá-lo, 
definitivamente, no processo do desen-
volvimento nacional. · . ··. 

O Sr. Saldanha Derzi - V. Ex.a per
mite um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Comunico que está finda a Hora 
do Expediente. Consulto a Casa se po
derei prorrogar por mais 10 minutos a 
Hor.a do Expediente, para que o orador 
conclua o seu discurso. (Pausa.) 

Não havendo objeção da C.asa, está 
prorrogada a Hora do Expediente. 

V. Ex.a continua com a palavra. 

O SR. MENDES CANALE - Muito 
agradeço a V. Ex.a, Sr. Presidente. 

Ouço o aparte de V. Ex.a com muita 
honra, Senador Saldanha Derzi. 

O Sr. Saldanha Derzi - Eminente Se
nador Mendes Canale, estamos ouvindo 
com atenção .a brilhante estréia de V. 
Ex.a na tribuna, em assuntos palpitan
tes que está abordando neste momento, 
especialmente na oportunidade que teve 
Mato Grosso, particularmente Campo 
Grande, de receber a visita dos dois 
grandes Presidentes: da Nação para
guaia e do nosso Pais, o querido Presi
dente Geisel. Realmente fol um encon
tro que propiciou oportunidade a que o 
povo de Mato Grosso desse realmente 
uma demonstração de carinho àquelas 
duas grandes figuras da América do Sul. 
Sinto-me especialmente orgulhoso por
que recebi a missão de S. Ex.a, o Gover
nador de Mato Grosso, de ir a Assunção 
para convidar o Presidente Stroe&mer. 
S. Ex.a aceitou de imediato a visita a 
Mato Grosso porque, disse S. Ex.a, queria 
ter oportunidade de visitar mais uma vez 
e&Sa terra, esse povo que S. Ex.a tanto 
aprecia, o povo brasUeiro, e especial
mente aquele Estado, que estava dentro 
do seu coração, que é o nosso querido 
Estado de Mato Grosso. Realmente, o 
Presidente Stroessner, na oportunidade 
em que se referiu à grande colaboração 
do Governo Brasileiro para essa monu
mental obra de Itaipu, reportou-se tam
bém ao Programa de Desenvolvimento 
do Alto Paraná em que o Brasil está 
dando, mais uma vez, a colaboração pa
ra o estudo do aproveitamento energéti
co de todas as possibilidades do Para
guai, naquela região. Realmente o Pa-

raguai, com Italpu já deu a sua arran
cada para o desenvolvimento e necessi
tará de energia par.a a sua industriali
zação, e o Brasil, dando a sua colabo
ração para que outras fontes de ener
gia fossem estudadas e para que Itaipu 
constasse dos compromissos Internacio
nais do Bras!l e do Paraguai pelo prazo 
de vinte anos. Temos certeza de que es
sa colaboração do Brasil e do Paraguai 
será um marco de desenvolvimento para 
a grande Nação guarani e para a Região 
Centro-Sul da nossa querida Pátria. Eu 
me parabenizo com V. Ex.a pelo bri
lhante discurso e pelos assuntos que V. 
Ex.a traz a esta Casa. 

O SR. MENDES CANALE - Agrade
cemos ao nobre Senador Saldanha Derzi 
suas expressões e, com satisfação, Incor
poramos seu aparte ao nosso pronun
ciamento. 

Alinharemos, assim - em trechos rá
pidos - esses dados, com o sentido de 
oferecermos uma visão panorâmica do 
desenvolvimento agropecuário do nosso 
Estado, dentro da politica que vem sen
do adotada pelo Governo Federal, visan
do a maior e a melhor produtividade de 
riquezas básicas com que tem Mato 
Grosso concorrido para o fortalecimento 
da economia nacional. 

Com uma extensão territorial de di
mensões continentais e uma população 
relativamente rarefeita, zonas dotadas de 
excepcionais condições de localização, de 
solo, de clima e de relevo, reunindo as 
melhores condições para o desenvolvi
mento das atividades agropecuárias em 
niveis modernos de exploração, não ti
nha, o nosso Estado, contudo, merecido 
dos poderes constituídos, aquela aten
ção especial que conduzisse ao pleno 
aproveitamento de sua condição de re
gia-solução para o prosseguimento, em 
altas taxas, do processo de desenvolvi
mento nacional. 

Inicia-se com o Governo Médici uma 
nova fase para o Mato Grosso. Através 
do PRODOESTE com um amplo progra
ma de tr.ansportes e comunicações per
mite-se a integração do Estado com os 
principais centros de consumo do Pais, 
o que resulta por promover um amplo 
processo de ocupação territorial, estimu
lando a conversão de capital privado pa
ra as atlvidades .agropecuárlas do Estado. 

Pode-se, assim, Mato Grosso ver Inter
ligados por rodovias asfaltadas os seus 
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principais centros urbanos e de produ
ção através de uma rede rodoviária as
faltada de cerca de dois mil qullôme
tros de extensão, e mais de quatro mil 
quilõmetros de estradas viclnais, reali
zadas pelo Governo do Estado, através 
de linha de crédito proporcionada por 
aquele programa, ao tempo em que via 
.atravessados os seus cerrados e seus 
campos pelas torres de telecomunicações 
que colocaram-no em contato com o sis
tema brasileiro . 

Ao lado desses dois Importantes seto
res, soma-se a grande transformação 
por que passa o Estado no campo ener
gético, quer na expansão da energia. ge
rada por Urubupungá, na área sul do 
Estado, quer na interligação do sistema 
da região norte e leste, com força gera
da por Cachoeira Dourada. 

Experimenta, Mato Grosso, assim, um 
rápido processo de desenvolvimento, mer
cê de um fluxo migratório intenso no 
início desta década, que fez com que a 
taxa de elevação de sua população evo
luísse a níveis superiores a 10% ao ano, 
somente superada no País pelo cresci
mentAl da. população da região geo-eco
nômica de Brasíll.a. Essa migração, for
mada em sua maioria de agricultores 
gaúchos, catarinenses e paranaenses, di
rige-se principalmente ao extremo sul do 
Estado na chamada região do Grande 
Dourados, e imprime em seu seror agrí
cola um vertiginoso surro de crescimen
to, tanto em termos de expansão da sua 
á:rea. plantada - que cresce em mais de 
225%, de 196'9 a. 1974 -, quanto em vo
lume fisico de produção, fazendo por si
tuar hoje o nosso Estada como impor
tante produtor de soja e entre os três 
primeiros produtores de arroz. 

Fato importante a. ressaltar é que o 
fluxo migratória para essa região se pro
cessou através da. transferência de agri
cultores já tradicionais nos seus Estados 
de origem o que, a . par de pos.slbllitar 
um verdadeiro saldo tecnológico no setor 
agrícola do Estado, pela. introdução de 
novas métodos de cultivo, está ensejan
do uma importante transformação es
trutural no setor, com o desenvolvimen
to de novas culturas- da soja, do trigo, 
etc. -, em áreas onde predominam as 
atividades extrativistas do mate e da 
madeira, ao lado do cria tório extensivo. 

Já em dias atuais, um outro Governo 
da Revolução - o Governo do Presi
dente Geisel -, logo ao iniciar-se, sen-

slvel aos problemas do setor rural bra
sileiro, elege como ponto prioritário a 
agropecuária. E, nos primeiros dias de 
ll~U Governo, demonstrou já compreen
sao do enorme papel que as potenciali
dades do Estado representam para o 
prosseguimento desse modela de cresci
mentAl, que vem animando o Brasil em 
sua ação continuada de progresso, e lan
ça suas atenções para o Mato Grosso, 
definindo e instituindo o Programa Es
pecial de Desenvolvimento do Pantanal 
-- ~RODEPLAN -, · ora e mplena exe
cuçao e que, com recursos da. ordem de 
660 milhões de cruzeiros, promoverá a 
completa. integração daquela vasta re
gião do Estado, através de Investimentos 
em estradas (240 milhões), energia. (180 
milhões), saneamento básico (115 mi
lhões), industrialização (55 milhões), pes
quisas (35 milhões) e assistência técni
ca (35 milhões), além de linhas de cré
dito rural no valor de 500 milhões. 

1!: de se observar que os progr.amas es
peciais definidos caracterizam-se por 
uma constante preocupação: aquela de 
dotar o Estado de uma infra-estrutura 
de apoio ao processo produtivo e que 
lhe permitiSse integrar-se ao rodo bra
sileiro e que ensejasse .a. sua. "redesco
berta" pelos capitais e empresários dos 
p:randes centros do País. 

· Mas, não contente com este procedimen
to e animado pelos resultados recentes 
da performance da economia mato-gros
sense e confiante, ainda, nas suas mais 
amplas possibll1dades, define-se um no
vo programa especial para a área dos 
Cerrados - o chamado POLOCENTRO 

- Programa de Desenvolvimenro dos 
Cerrados. 

Abrangendo três Estados centrais do 
Pais, Minas, Mato Grosso e Goiás, este 
programa vai mais longe em seus obje
t!vos, · buscando influir no âmago mes
mo da unidade da produção agropecuá
ria - a fazenda -, sem se descuidar, no 
entanto, dos aspectos intra-estruturais. 
Com recursos totais da ordem de Cr$ 12,0 
bilhões, dos quais Cr$ 10,0 bilhões em 
linhas de crédito e incentivos ao reflo
restamento e 2 bilhões em Investimentos 
diretos, propõe-se a implantar, só em 
Mato Grosso, cerca de 2. 300 km de es
tradas vlcinais, 400 mil t,· em armazéns 
e silos, 400 mil t em instalações para 
moagem de calcário, além de eletrlfica
ção rural e crédito à mecanização agri
cola, fertillzantes e corretivos, pesquisa 
.e assistência técnica. 
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Eis o elenco de programas, que, soma
dos ao PROTERRA, ao PIN e a ação da 
SUDAM na amazônia mato-grossense, 
pode dar-nos uma idéia da real atenção 
que o Governo Federal empresta ao pa
pel esperado de Mato Grosso no proces
so de desenvolvimento nacional, papel 
este que parece muito próximo de con
firmar o vaticínio de São João Bosco -
muito popular no Estado - que, no Cen
tro-Oeste, não predisse somente o nas
cimento de Brasília, mas, predisse tam
bém o surgimento, nos chapadões ma
to-grossenses, do grande .celeiro que sa
ciaria a fome da humanidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 
. Foi dentro desse quadro que vimos 

realizar a XXXVII Exposição Agropecuá
ria, o qual, acrescido da descrição que 11-
zemos, em llgeiros traços, do avanço de
senvolvimentista vivido pelo nosso Es- · 
tado, nestes últimos anos, não nos deu 
unicamente a oportunidade da partici
pação como simples observadores. mas 
fez com que, na reflexão mais profunda 
do que nos foi dado verificar, nos trans
portássemos, numa conotação perfeita, 
entre aquilo a que assistimos e o Bra
sil novo que hoje se nos apresenta. 

Assim, o encontro de dois .Presidentes 
coloca em relevo a política externa de
senvolvida pelo atual Governo .nesse im
portante campo do relacionamento entre 
o.s: povos, que, na sua forma ecumênica 
adotada, "voltada para todos os qua
drantes do globo", não impede o Gover
no de dar especial ênfase ao relaciona
mento com as nações irmãs, visando a 
demonstrar os seus propósitos em nos
sa própria circunvizinhança - como 
acentuou o Presidente Geisel em sua 
mensagem ao Congresso Nacional, ao en
sejo da abertura da presente Sessão Le
gislativa -, que bem evidencia a per
feita consonância com seus atas, quan
do o Governo "vem buscando com de
terminação e seriedade, criar, no plano 
regional, condições para uma colaboração 
ampla e mutuamente proveitosa em to
dos os. setores de atividade, inclusive no 
aproveitamento de recursos naturais", e, 
como exemplo dos esforços já empreen
didos, nos cita, dentre outros, "o acordo 
firmado com o Paraguai sobre a constru
ção da represa do Itaipu". 

Da mesma forma, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, calou em nossas observações 
o desenvolvimento por que passa a eco
nomia fundamental do nosso Estado -
a agropecuária - no que se nos afigura 
o desenvolvimento alcançado pelo Pais, 

na sua área económica, quer no setor es
pecífico mencionado, quer em outros que, 
agrupados, nos dão o quadro altamente 
positivo que, não obstante situações que 
tiveram de ser enfrentadas pelo Gover
llo, no ano que fidou, em certos ramos 
da indústria, de alguns produtos agrí
colas e da própria pecuária, "a econo
mia brasileira manteve o desempenho al
tamente dinâmico", como acentua em 

. sua. mensagem o eminente Presidente 
Geisel, ao nos fornecer, com base estima
tiva da Fundação Getúlio Vargas, a ta
xa de cr.escimento do Produto Interno 
Bruto igual a 9,6%, no balanço dos resul
tados económico-financeiros de 1974. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Dissemos, ao início deste nosso despre
tensioso pronunciamento, que, ao lado do 
registro dos fatos a que se prendeu a 
nossa missão, procuraríamos marcar a 
linha-mestra por que haveremos de nor
tear as nossas ações nesta Casa., onde 
avultam figuras proeminentes da vida. 
brasileira que, pelo seu passado, e na de
monstração viva do· presente, ajudaram 
il. construir e continuam contribuindo pa
ra a edificação da grandeza nacional, ao 
que procuraremos somar os nossos es
forços, dentro das nossas limitações 
que reconhecem·cs, impulsionadas, po
rém, pelo desejo incontido de emprestar 
à Nação a experiência que nos foi dado 
acumular, pelo ingresso na vida públi
ca, desde a redemocratização do Pais 
nos idos de 45, quando fundamos, ao ini
cio dos primeiros embates eleitorais, a 
Ala Moça Social Democrática, órgão que 
abrigava os jovens filiados ao ex-Partido 
Social Democrático, sob a orientação fir- · 
me e segura do saudoso e sempre lem
brado Senador Filinto Müller, de quem 
esta Casa guarda as mais gratas recor
dações, pela sua atuação brilhante no 
Congresso Nacional, honrando o seu Es
tado e dig!nificando os mandatos que lhe 
foram confiados pelo povo mato-gros
sense. 

Sr. Presidente: 

o cumprimento de dois mandatos, 
como representante do povo à Assem
bléia Legislativa do nosso Estado, ora 
na bancada da Oposição, ora formando 
na representação do Governo, face às 
modificações que os resultados das urnas 
impunham aos partidos políticos, a se 
revezarem no Governo titulares oriun
dos dos dois maiores partidos no Estado 
- o ex-PSD e a ex-UDN, bem como o 
exercício de dois mandatos como Pre-
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feito do Município de Campo Grande, e 
a nossa passagem pela Câmara Federal, 
vivendo a crise da renúncia Jânlo Qua
dros e a discutida posse de João Gou
lart, constituem essa soma de experiên
cias a que nos referimos e fizeram com 
que, ao recebermos o resultado das ur
nas de 15 de novembro, mesmo com a 
empolga.ção natural da vitória e não obs
tante a honraria do mandato conferido 
pela expressiva maioria do povo do nos
so Estado, situássemos no plano da se
renidade, já que o momento era - como 
é - de reflexão e equilíbrio, quando se 
procura haurir do processo eleitoral de 
15 de novembro as melhores lições a 
favor do povo brasileiro, das nossas Ins
tituições democráticas, e do desenvolvi
mento nacional, visando, acima de tudo, 
à paz, à tranqüllidade e à grandeza da 
Pátria comum. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste 
Inicio de legislatura, quando os primei
ros pronunciamentos se fizeram ouvir 
no Plenário desta Casa, versados sobre 
os mais diferentes assuntos, porém, to
dos eles do maior Interesse nacional, em 
que se acentua como ponto de funda
mental Importância. e Insistentemente 
focalizado o do restabelecimento pleno 
do Estado de Direito, não podemos dei
xar de ressaltar aos que se atribuem 
arautos dessa aspiração comum que 
não constitui ela privilégio de poucos 
ou de alguns, mas é o apanágio de todos 
que neste Senado comungam das mais 
sentidas aspirações populares e da vo
cação democrática do povo brasileiro, do 
qual não somos, apenas, representantes, 
mas parte Integrante, sobre a qual re
cai a responsabilidade dlreta, quer da 
representação mas, acima de tudo. de 
aceitarmos, não o desafio, mas o apelo 
à imaginação criadora dos políticos -
para sermos fiéis às expressões do emi
nente Presidente Geisel -, no sentido 
de, em atendendo a uma gradação as
cendente resultante do próprio compor
tamento político que buscamos ado.tar, 
atingirmos o aperfeiçoamento democrá
tico, dentro de um clima de ordem, de 
segurança e de justiça. 

Dentro dessa gradação ascendente a 
que nos referimos, permitimo-nos fazer 
referências à dinamização de alguns se
tores que julgamos necessário ativar, a 
fim de que seja acelerado o processo de 
aperfeiçoamento da estrutura politica 
nacional. 

Longe, porém, de nós está, e nem de 
leve nos chega, a pretensão de querer 

ditar normas a esta Casa, onde reple
nam tão excelsas figuras e estudiosos da 
matéria; fazêmo-lo, porém como medida 
de colaboração, certos de que, em não 
logrando total objetlvo, servirá pelo 
menos como registro de que mais vale 
uma tentativa bem lntenclcnada, a uma 
bem posta fórmula de enganadores pro
pósitos. 

Antes, porém, gostaríamos de nos re
portarmos ao quadro magnífico sobre o 
qual, mesmo como partícipe dele, não 
poderíamos deixar de fazer especial re
ferência, a ação revitalizadora do Con
gresso Nacional e, particularmente, do 
Senado Federal. 

OS diálogos, por vezes acalorados, mas, 
acima de tudo, respeitosos que vêm 
ocorrendo nesta Casa, nos dão, ao lado 
da imagem de um Congresso atuante, 
em que o aprimoramento democrático, 
através dos debates, se faz sentir, a cer
teza de que o passado histórico deste 
Senado não será por nós desmentido e 
trás, também, nas discussões de fatos 
ocorridos da vida nacional, a elucidação 
necessária ao registro preciso dcs mes
mos, a fim de que amanhã os pesqui
sadores possam, ao perscrutarem os 
Anais do Senado, como a melhor e mais 
credenciada fonte, para a formula
ção de nossa história politica, che
gar à conclusão segura, a fim de trans
mitirem às gerações vindouras, cem fi
delidade, as lutas ocorridas ou trava
das no campo politico. Daí, porque o~a
slões há em que se verificam correçoes 
às tintas que, por vezes, procuram al
guns Imprimir uma tonalidade mais 
acentuada, cuja correção visa não só 
harmonizar as cores, mas, para que se 
não perca o quadro·, a fidelidade da sua 
representação histórica; pois muitos dos 
personagens não só viveram à época dos 
fatos apontados

1 
mas participaram deles, 

e, hoje, entre nos, emprestam depoimen
tos valiosos, não apenas pelo amor à 
verdade, mas também pela respcnsablli
dade de que estão Investidos. 

Â essas manifestações de vitalidade e 
revi;oramento da vida pública brasilei
ra em que se coloca na vanguarda o Se
nado, não se tem faltado, - como era 
de se esperar, - as atoardas dos enca
puzados demolidores da grandeza nacio
nal na sua ação desagregadora de pro
curar opor à distensão polít~ca que vive
mos, com a criação de um clima de ten
são imaginário, com o fim de tumultuar 
e retardar o andamento do processo. 
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Não podemos admitir, portanto, que à 
abertura das discussões dos problemas 
políticos do mais alto interesse nacional, 
quando a eles se nos concita o próprio 
croverno, possam essas forças desagre
gadoras, sob o manto de uma tensão ine
:xl.stente, mas fortemente apregoada, 
fazer com que recuemos da meta a 
que fomos chamados a· atuar, com o ob
jetivo de atingirmos o fim colimado e 
para o que, com a responsabilidade 
do cargo de que fomos investidos, com 
a serenidade de propósitos que anima a 
todos nós, com o respeito que deve im
perar na condução do problema, com o 
espírito lúcido e desapaixonado nas nos
sas intenções, com reverência ao nosso 
passado de lutas, com o maior ardor cí
vico e arraigado sentimento democrâtico 
e com o pensamento sempre voltado para 
a felicidade maior do povo brasileiro e 
para a grandeza nacional, na soma de 
esforços - que gera e impulsiona as 
ações firmes e corretas, - haveremos de 
alcançar o objetivo perseguido, que não 
é só nosso, mas do próprio Brasil! 

Foram essas mesmas forças desagrega
deras que somaram a outras no passado 
e fizeram com que a Revolução surgisse, 
com sua ação pronta e decisiva, para que 
o Pais pudesse emergir da situação per
turbadora em que se encontrava e fos
se a quebra de autoridade reparada, a 
hierarquia, recomposta; a disciplina, res
taurada, a liberdade, resguardada, e da 
:>egurança ameaçada viesse a tranqüili
dade reposta, capaz de assegurar o res
tabelecimento da ordem democrâtica. 
Agora, quando a ação do Governo visa 
envldar "esforços, para o gradual, mas 
segur·o, aperfeiçoamento democrático", 
- "sinceros esforços" -, como fez ques
tão de enfatizar em sua Mensagem ao 
Congresso Nacional o eminente Presi
dente Geisel, cabe a nós, sem desfaleci
mento, essa grande tarefa, que hâ de 
culminar com o sentido histórico, que 
rstâ reservado a esta Legislatura, a qual 
honrosamente pertencemos. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o râpi
do processo de desenvolvimento por que 
passou a economia brasileira no último 
decênio e as perspectivas para os anos 
futuros, confirmaram o conceito de que 
o Brasil é hoje, economicamente, uma 
nação adulta, em marcha firme para 
atingir o pleno domínio de suas poten
cialidades e firmar-se como potência. 

Esta realidade sedimenta-se à medida 
que se diversifica a economia e são defi
nidas as grandes metas do Governo, no 

se11t'ido de ocupação dos grandes vazios 
econômicos e do pleno aproveitamento de 
suas riquezas, transformando, com sin
gular rapidez, a fisionomia física do ter
ritório brasileir<~, através d<~s grandes 
programas de implantação de infra-es
trutura de transportes, de comunicações, 
de educação, de saúde, e de saneamen
to, nos mais longínquos rincões de nossa 
terra, como situamos, dentro desse qua
dr·o da real1dade brasileira, o desenvol
vimento que o nosso Estado de Mato 
Grosso hoje experimenta. 

Sabemos nós que esse grande esforço 
nacional não constitui ação isolada do 
Govern<~, mas foi, acima de tudo, conse
guido através da participação e da ele
vada compreensão do povo brasileiro que, 
ordeira e patrioticamente, suportou os 
grandes e pesados encargos que lhe fo
ram atribuídos na meta à busca do de
senvolvimento. E, ainda ma'ls consciente 
do papel que desempenhava, soube so
brepor aos sacrifícios impostos, pela 
própria dinâmica do objetivo a atingir, 
o ideal da grandeza nacional; dentro do 
espírito de quem tem calcado no sofri
mento as suas lutas; de que se não pode 
edificar um País, sem abnegação do seu 
p<~vo e na confirmação de que jâ nos 
amadurecemos para compreender de que 
se não deve, simplesmente, esperar pelo 
qt.:e poderá a Nação promover em nosso 
favor, mas do que somos capazes de ofe
recer a ela para o seu engrandecimento. 

Feitas estas apreciações, a fim de que 
n<~s reconduzíssemos ao assunto ainda 
hâ pouco mencionado sobre a necessi
dade da dinamização de setores que jul
gamos p·or bem serem ativados, permiti
mo-nos - ao enfocarmos, inicialmente 
a disparidade existentes entre o desen
volvimento econôm1co que atingimos e 
o estaci<~nário processo p<~lítlco - refe
rir às expressões, c·om multa propriedade 
proferidas pelo eminente Presidente des
ta Casa, Senador Magalhães Pinto, à 
instalação dos trabalhos desta Sessão Le
gislativa, quando, ao assinalar "o nítido 
descompasso entre a realidade política e 
o acelerado desenvolvimento econôm'lco" 
- a que aludimos -, enfatizou "nenhu
ma Nação pode viver por tempo Indeter
minado prisioneira de desníveis càusa
dos pelo progresso econômlco e a estag
nação política". 

Ao mesmo temp<~, ouvíamos o Presi
dente Geisel, através de sua Mensagem, 
lida naquela mesma ocasião, numa coin
cidência de ponws de vista entre o Che-
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fe do Executivo e o Presidente da mais 
alta Casa Legislativa, mencionando o de
dicado e perseverante esforço de cons
trução do Pais, que permitiu notável 
avanço no quadro econôm!co, ressaltar 
que "o setor político retrogred!u, consi
derando que, na dinâmica social, a estag
nação é meramente ep!sód1ca, conduzin
do à involução e ao retrocesso". 

Dizendo da necessidade de eliminar 
essa disparidade, como exigência que é 
de uma ordem jurídica, a mensagem do 
Presidente desta Casa se confunde com 
as palavras do eminente Presidente da 
República, ao justificar a prioridade ma
n'lfesta do seu governo na instituciona
lização política e no campo social, den
tro da doutrina do desenvolvimento hu
manístico integrado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante 
desse quadro de convergência de propó
sitos, um refletindo o pensamento dos 
representantes do povo brasileiro no 
Congresso Nacional e o outro reafirman
do a posição do Governo, frente às so
luções que devem ser encaradas com de
cisão, alta responsab!l!dade e firme pro
pósito na condução do problema, para o 
restabelecimento do equilíbrio que deve 
existir entre os mencionados setores da 
Vida nacional, a fim de que o desen
volvimento harmôn!co de ambos, asso
ciado a outros, impeça as distorções que 
o desequilíbrio entre eles gera, e promo
va, sim, a ed'lficação da sociedade que 
desejamos construir. · 

A ação política deve ser, portanto, de
senvolvida, em todo o vasto campo de 
sua atuação, no desempe.nho do impor
tante encargo que lhe e reservado na 
vida nacional, a fim de que o equllíbr!o 
a que nos referimos possa ser atingido, 
sem rutura da dinâmica do processo eco
nômico, mas por um acelerado e eficaz 
trabalho, objet!vando a concretização da 
med'lda. 

É, sem dúvida, nos partidos políticos 
que ela se fundamenta, aos quais, ao 
lado da destinação de assegurar, no in
teresse do regime democrático, a auten
ticidade do sistema representativo -, 
assiste, em última análise, a tarefa da 
segura caminhada da vida democrática; 
pois, se é através de uma const'!tu!ção 
que eles se instituem, é, também deles 
que o regime democrático se consolida. 

Dentro dessa anál!se, temos como pon
to de partida da ação política a ser de
senvolvida, o que poderíamos chamar de 

revitalização partidária. Essa revitaliza
ção, para satisfação nossa, já se faz sen
tir através de ambas as organizações 
polít'lco-partidárias existentes no Pais, 
cabendo-nos, neste particular, referir
mos ao Plano de Ação Partidária da 
Al!ança Renovadora Nacional, cujo pro
jeto, lançado por ocasião da passagem 
do 11.0 aniversário da Revolução, abre 
caminho a discussões sobre os principais 
problemas nacionais, nos campos políti
co, social e econômico, tendo como obj e
ti v o fundamental a implantação da de
mocracia social bras!leira. 

Procurando atrair para essas discus
sões, através de um trabalho a ser de
senvolvido em suas bases partidárias, as 
atenções das classes produtoras, dos tra
balhadores, da mulher e, particularmen
te, dos jovens, não visa a ARENA, ape
nas, ao objetivo do fortalecimento parti
dário, mas, a anima, sim, o desejo da 
contribuição ma'lor - de conclamar o 
povo brasileiro, despertando nele o in
teresse, que em algumas áreas já se faz 
~ent!r, para os problemas de relevo e de 
importância para o País, buscando, aci
ma de tudo, a sua participação at!va na 
vida nacional. 

Tornando-se atuantes os partidos polí
ticos, procurando refletir com maior fl
del'ldade e. filosofia partidária, seu pro
grama de ação, suas d!retrizes, promo
vem, o aliciamento de adeptos aos seus 
quadros, a formação de uma consciência 
partidária, capaz de assegurar-lhes con
dições de fortalecimento e tradição. 

É necessário que se dissipe R. idéia, in
fel!zmente generalizada, de que o part'i
do político não passa de simples instru
mento destinado a promover o registro 
de candidatos aos pl!litos eleitorais, mas 
que se restabeleça a. sua Imagem, como 
organismo vivo - que é e deve ser -, 
diante da importância de sua existência, 
para a própria existência da vida demo
crática do País. 

A par do fortalecimento partidário, 
uma ação firme, responsável, correta e, 
acima de tudo, de respeito deve inspirar
nos, a fim de contrapormo-nos, com deci
são, àqueles que procuram, com maldade 
intencional, distorcer a imagem do polí
tico, ao mesmo tempo que, com fins ln
confessáveis, deturpam e empregam a 
politica, não como "a arte de gerir o Es
tado, segundo princípios definidos, re
gras morais, leis escritas, ou tradições 
respeitáveis" -, mas tentam confundi-la 
com a pol!t!calha, que amesquinha, des-
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figura, corrompe e mancha o real senti
do da palavra. 

A ação politica, ao lado da revitaliza
ção partidâr'ia, nos concita ao estudo dos 
problemas nacionais, a fim de que, atra
vés dos debates políticos, possamos atin
gir as soluções almejadas pelo povo bra
sileiro e pelo próprio Pais. 

Aplainando ·discussões estéreis; ·visan
do aa bem comum e à. grandeza. nacional, 
num trabalho harmónico e construtivo, 
em que os debates, em alto plano, só 
possam robustecer Legislativo, alcança
remos as melhores soluções para os pro
blemas nac1onais. 

Dentro desse espirita, que só enobrece 
o parlamento, sem desmerecermos as 
nossas convicções partidârias haveremos 
de dar, pelas nessas ações em .benefício 
do desenvolvimento nacional e do bem
estar do povo brasileiro, o magnífico 
exemplo de que acima de tudo estâ o 
Brasil. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao ensejo da. edificação da. )grandeza. 
nacional, em que a. a.ção politica. se de
senvolve, no estudo que se procura pro
mover dos principais e fundamentais 
problemas que afligem a. Nação e a. sua 
gente, sentimos o surgir de uma nova 
conjugação de esforços, quando para ou
tro ponto a ação politica se converge, 
ela se confunde com a ação · governa-
mental. · 

ll: a ação que se faz sentir presente, 
como opção prlorltâria do Governo, na 
condução dos problemas no campo so
cial. 

:!!: Fernando Pedreira quem afirma, em 
seu livro Brasil Politica, que se "é mais 
prudente e mais seguro refugiar-se, co
mo fazem .os cientistas, na coleta e na 
organização de dados pacientemente co
ligados", não se pode esquecer, porém, 
que "as ciências sociais lidam com um 
objeto que se transforma e muda com 
velocidade crescente", por Isso, reconhe
re o autor citado, "os homens não dis
põem de melhores instrumentos que a 
inteligência, a Intuição, a força criadora 
do pensamento politico". 

A ação do Governo no campo social, 
tem feito coro com as pregações do Sr. 
Presidente da. República, em relação às 
providências que estão sendo - e deve
rão ser adotadas, visando às soluções dos 
problemas sociais, sobre todos os seus 
aspectos, e todas elas conduzidas para o 

ponto fundamental, com objeto central 
das atenções- o hcmem. Quer de forma. 
direta, quer indiretamente, como ele
mento Integrante da sociedade ou isola
damente, o homem tem sido objeto de es
tudos do Governo, no sentido de assegu
rar-lhe melhores e mals dignas condições 
de vida, ao mesmo tempo em que pro
move o bem estar coletlvo. Em tudo que 
se tem procurado analisar, do que se tem 
feito e desenvolvido neste camp.o, vamos 
encontrar o Governo perseguindo o seu 
objetivo maior - a melhor distribuição 
de renda. 

A essa ação governamental não falta
rã - como se não tem omitido a classe 
politica, em tudo que se relaciona com 
problemas de interesse nacional. no sen
tido de se conseguir as soluções' almeja
das no campo social, que venham, de 
fato, ao encontro das aspirações do povo 
brasileiro, especialmente as da sua clas
se obreira. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Dentro da dinâmica dessa açii.o politi

ca, que se inicia a desenvolver no campo 
da revitalização partidârla; do perfeito 
entendimento, entre o Governo e os po
liticas e entre estes, visando ao equacio
namento dos problemas fundamentais 
nos campos económico, politico e social, 
da. conjugação de esforço que se salienta, 
dentre outros, em busca das soluções dos 
problemas sociais, não temos dúvida de 
que, como meta maior - a Instituciona
lização do sistema democrâtlco - virâ, 
não mais provocada pelas nossas ações, 
mas como conseqüência imperativa e na
tural da própria política desenvolvida. 

Esta ação politica tem condições de 
ser atlvada, porque, reconhecemos nós, 
ela se promove dentro de um clima de 
ordem, de tranqüll1dade de segurança e 
de j ustlça, sem o que não lhe seria 
possível assegurar o processamento. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Não obstante as lutas estéreis com que 
se defronta o mundo, os choques cons
tantes que se verificam entre Nações, as 
lutas intestinais, por vezes sangrenta, 
com que muitos países se debatem, en
lutando lares, sacrificando famílias Es
tados e até mesmo Nações inteiras,· sur
gem, alhures ou em nosso derredor, como 
a apontar-nos - dentro do quadro de 
miséria, doença, morte, viuvez, orfanda
de, destroços ou escombros de cidades, 
- um Brasil que, com as suas imper
feições de pais em desenvolvimento, com 



!l.'l su!l.'l falh!l.'l e, até mesmo, com seus 
erros, decorrentes desse processo -, se 
mantém seguro na sua rita. perseguindo, 
com sadia obstinação, seus mais altos 
destinos. · 

Que o pampeiro das guerras e das .lu
tas sangrentas, mantendo-se longe, não 
devaste as seáras de nossas pacíficas 
conquistas, nem as divergências oriundas 
de apreciações de problemas carentes de 
solução - possam gerar aprofundadas 
fendas que venham abalar o nosso sen
timento comum de amor ao Brasil. 

Reafirmamos o nosso propósito, espo
sado n.o inicio deste nosso pronuncia
mento, de prosseguirmos, com responsa
bllldade e vontade férrea.s na luta em be
nefício da estratificação do regime, e do 
trabalho continuado em busca de defini
tiva consagração da Pátria, com vistas 
voltadas para a Nação, a quem devemos, 
por exigência cívica, sem pretensões de 
llderança.s carismáticas, servir com res
peito e fervor. 

Reconhecemos o esforço de todos os 
brasileiros, até aqui desenvolvido. 

"Estamos, porém, na encosta. da .collna, 
não no topo." 

"Fizemos um esforço, mas estamos ape
nas no começo." 

Sr. Presidente, agrade((o a V. Ex.a e 
aos Srs. Senadores a atenção que me dis
pensaram (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, Projeto de Lei que vai 
ser lld·::> pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

É lido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N.0 54, de 1975 

Altera o item III do art. 473 da. 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 - O item III do art. 473 da 
Consolidação das Leis do Trabalho pas
sa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 473- ........................ . 
"III - até (oito) dias, consecutivos 
ao nascimento de filho, para assis
tência à esposa ou companheira." 

Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua pubTicação. 

Art. 3.0 - Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Justificação 
ll:, hoje, princípio científico, aceito, 

difundido e praticado pela classe médica, 
que, após um parto · normal, as partu
rientes podem dedicar-se às suas ativi
dades costumeiras, 72 horas depo1s da 
dellvrance. 

ll: um princípio, uma norma, e não 
uma tese, e, tanto assim é que os nossos 
Direito Penal e Trabalhista estabelecem 
preceitos que protegem a mulher grávida 
e a parturiente. 

No Direito Penal, a mulher, durante o 
puerpério, goza de atenuantes ponderá
v~is, mesmo ·se filicida for (art. 123 do 
Codlgo Penal), e, no Direito Trabalhista 
enumeram-se dispositivos diversos (arts: 
391 a 400 da CLT> de magnânima 
compreensível e justa proteção à ma: 
ternidade. 

E este amparo à maternidade tem dois 
fundamentos essenciais: a proteção à 
mãe a proteção ao filho recém-nascido 
numa convergência de salvaguarda à 
família, à sociedade, à pátria. 

Tenhamos, no entanto, em mente que 
o espírito da lei é, apenas, protecionlsta. 
Falta-lhe algo que está a seu alcance 
propiciar: normalizar, para prevenir, 
evitar e corrigir. 

Prevenir com a assistência. de quem 
de direito, para que não surjam ocorrên
cias próprias do estado puerperal. Evitar 
que a parturiente seja compelida, pelas 
constantes da famí11a pobre, a do em
pregado em geral, a prestar serviços, 
mesmo os domésticos, quer dirigindo a 
ca.sa, cuidando de outros filhos, se os 
tiver, cozinhando, lavando, ·passando 
roupa, arrumando a casa etc., quer se 
preocupando com os demais encargos 
sociais que a família lhe Impõe. 

Corrigir as distorções da lei, que deve
rá ver, no cônjuge ou no companheiro, 
o chefe de famíTia, atento ao seu lar, à 
sua prole, principalmente nos momentos 
em que .não pode contar com a capaci
dade t:Jtal de labor e de discernimento 
da sua mulher, da mãe de seus filhos. 

Substituir um estado de abandono por 
uma assistência eficaz, consubstanciada 
pela presença do marido, do companhei
ro, ao lado do filho recém-nascido e sua 
mãe, na sua casa, no seu lar. 

E esta assistência ele não poderá dar 
se não lhe for garantido um período ra: 
zoável de tempo, pois o lapso de um dia 

' '· 
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não atende, de nenhum modo·, aos reais 
objetivos da medida. 

Sala das Sessões, em 15 de abril de 
1975. - Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇAO CITADA 

DECRETO-LEI N.O 5.452,. 
DE 1.0 DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

••••••••••••••••••••••••• o •••• o •••• o •••• 

Art. 473 - O empregado poderá deixar 
de comparecer ao serviço sem prejuízo 
do salário: 

I - até 2 (dois) dias consecutivos, em 
nosso de falecimento do cônjuge, ascen
dente, descendente, irmão ou pessoa que, 
declarada em sua carteira profissional, 
viva sob sua dependência econômica; 

II- até 3 (três) dias consecutivos, em 
virtude de casamento; 

III - por um dia, em caso de nasci
mento 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 com
provada; 

V - até 2 (dois) dias consecutivos ou 
não, para o fim de se alistar eleito, nos 
termos da le1 respectiva; 

VI - no período de tempo em que ti
ver de cumprir as exigências do Serviço 
Militar referidas na letra c do art. 65 
da Lei n.0 4.375, de 17 de agosto de 1964 
(Lei do Serviço Militar). 
• • • • • • • • • • • o o ••••••• o ••••••••• o •••• o •••• 

(As Comissões de Constituição e 
Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- O projeto lido será publicado e despa
chado à scomlssões competentes. 

Sobre a mesa, Expediente que será lido 
pelo Sr. 1.0-Secretário. 

É lido a seguinte 

COMUNICAÇAO 

Em, 15 de abril de 1975 
Sr. Presidente: 
Nos termos do § 1.0 art. lO do Regi

mento Comum do Congresso Nacional, 
tenho a honra de comunicar a Vossa 

Excelência, para os devidos fins, que es
ta Liderança deliberou propor a substi
tuição do nobre Sr. Senador Jarbas Pas
sarinho pelo nobre Sr. Senador OSires 
Teixeira na Comissão Mista do Congres
SQ Nacional que dará parecer sobre o 
Projeto de Lei n.0 1, de 1975-CN, que 
"estabelece a descaracterização do sa
lário mínimo como fator de correção 
monetária e acrescenta Parágrafo único 
ao art. 1.0 da Lei n.0 6.147, de 29 de 
novembro de 1974". 

Aproveito a oportunidade para renovar 
os protestos da mais alta estima e dis
tinta consideração. - Petrônio PorteUa, 
Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Será feita a substituição solicitada. 

Comparecem mais os Srs. Sena
dores: 

Arnon de Mello - João Calmon 
- Amaral Peixoto - Accioly Filho 
- Daniel Krieger. 

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

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 53, de 1975, do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, solici
tando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n.0 29, de 1963, de 
sua autoria, que institui jornada de 
trabalho de 6 horas nas empresas 
de trabalho continuo, por melo de 
turnos sucessivos ou de revezamento, 
e dá outras providências . 

Em votação o Requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria continuará a sua tramita
ção normal. 

Item 2 
Votação, em turno único,. do Reque

rimento n.o 54, de 1975, do Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres, solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n.0 36, de 1971, de sua au
toria, que reduz o limite de idade de 
idade da aposentadoria por tempo 
das mulheres para 25 anos, altera a 
redação do art. 32 e seu § 1.0 da Lei Or-
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gânica da Previdência Social (Lei 
n.o 3.807, de 1960), e dá outras pro
vidências. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A matéria continuará sua tramitação 

normal. 
Item 3 

Votação, em turno único, do Re
querimento n.0 135, de 1975, do Sr. 
Senador Franco Montoro, solicitando 
o desarquivamento da Indicação 
n.0 1, de 1973, de sua autoria, que 
sugere a adoção de novo procedi
mento no exame da Mensagem 
Anual do Presidente da República 
ao Congresso Nacional. 

Em v·otação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam quei

ram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovado. 
A matéria continuará sua tramitação 

normal. 
Item 4 

Discussão, em turno único, do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 95, de 
1974 (n.0 2.283-C/70, na Casa de 
origem), que torna obrigatória a dis
criminação visível dos elementos que 
entram na composição dos produtos 
alimentícios e dá outras providên
cias, tendo 
PARECER, sob n.o 409, de 1974, da 
Comissão: 
- de Saúde, favorável com as Emen

das de n.os 1 e 2-CS, que apresen
ta. 

Em discussão o projeto e as emendas. 
O SR. RUY SANTOS - Peço a pala

vra, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 

- Tem a palavra o nobre Sr. Senador 
Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
o projeto em discussão, vindo da Câma
ra, estabelece que rtodo produto destinado 
à alimentação deverá trazer discrimina
ção visível dos elementos que en.trrurem 
em sua composição, sob pena de apreen
são. 

A Comissão de Saúde opinou favora
velmente ao projeto, apresentando duas 
emendas. 

Acontece, Sr. Presidente, que já na le
gislação existe o Decreto-Lei n.0 986. de 
20 de outubro de 1969, que ~egula a ma
téria. Há, nesse Decreto-Lei, um capítulo 
sobre rotulagem, onde se diz: "Os rótulos 
deverão mencl<mar, em caracteres legí
veis, ... " Não indica, é verdade - faço 
questão de dizer - não indica composi
ção, mas diz que tem que mdicaa- o 
número do registro do alimento no Mi
nl:stério da Saúde. 

Ora, Sr. Presidente, há muitos anos, 
quando me foi dado apresentar um pro
jeto na Câmara d·os 0(1putados, criando 
o Laboratório Central de· Controle de 
Drogas e Medicamentos, tive oportunida
de de obter, no mercado, várias especiali
dades farmacêuticas .. que mandei exami
nar em laboratório idóneo - laboratório 
de análise, é claro. Em quase todas, a do
sagem não el'a a encontrada no rótulo. 
Assim, Sr. Presidente, o problema noo é 
de estar no rótul•o a composlçã,o, O pro
blema é de haver fiscalização quan.to à 
composição desses alimentos no registro 
da Saúde Públlca. 

Por este motivo, sr. Presidente, vou 
v·otar, rapresentando a Lld·erança da 
Maioria, contrar!amen•te ao projeto, por
que já há um decreto multo· mais amplo, 
de muitos artigos e minúclas, que disci
plina e regulamenta a matéria multo 
melhor do que o projeto que v-elo da Câ
mara dos Deputados. 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para discutir o 
projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Com a palawa o nobre Sr. Senador 
Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre
sLdente, o presente .projeto, de auto.rfa 
do nobre Deputado Francisc·o Amaral, 
"torna •obrigatória a discriminação visí
vel d<ls elementos que ·entram na compo
sição de produtos alimentícios, e dá ou
tras provldêndas". 

A matéria foi aprovada na Câmara dos 
Deputa-dos. Vindo .ao Senado, <l assunto 
foi examinado pela Comissão de Saúde 
que, :por unanim~dade, apr<lvou o projeto 
c·om duas emendas. 

No parecer da Comissão de Saúde, o 
órgão técnico da Casa, incumbido especi
ficamente de examinar os aspectos de 
saúde pública do pr.ojeto, encontramos 
a referência - o Relator foi o nobre Se-

I 
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nado-r Fausto Castelo-Branco - de que o 
objetivo do_.projeto é 

". . . evitar que os consumidores de 
produtos alimlentíc!os sejam lud!
·briados no tocante à composição dos 
seus elementos, apregoados, multas 
vezes, falsamente, po!l' produtores 
!nesc•rupulosos ... " 

Outro trecho do parecer da Comissão 
àe Saúde: 

"Afigura-se-nos supérfluo enaltecer 
ou 11ecomendar a oport.una medida 
preconizada no :projeto, uma vez que 
ela contribui efetivamente para am
pliar a área de defesa e proteção da 
saúde do povo." 

Este é o pensamento do órgã.o técnico 
da Casa, que se maniilestou depois de 
exann!nar detidamente •a proposição. A 
Comissão de Saúde, é verdade, optou, não 
pelo p:rojeto original, mas por uma emen
da, que parece realmente aperfeiçoar o 
projeto. 

A emenda substitui a norma geral, 
prevista no projeto or1g!nal, !Pela seguLn
te norma: 

"Discrimina~;ão visível dos elementos 
que e·ntraram na composição do ali
mento, sua qualidade, natureza e 
tipo, observadas a defln!ção, a des
crição e a class!flocação estabelecida 
no respectivo pad!l'ão de ~d·entidade e 
qualidade ou no rótulo arquivado no 
órgão competente do Ministério da 
Saúde, no caso de alimento de fan
tasia ou artlfical, ou de alimento 
não-padronizado." 

Esta é a informação que nos vem do 
órgão técnico da Casa. Neste momento, 
com a sua dobrac1a autoridade, de Líder 
do Governo e de médico autorizado, o 
nobre Senador Ruy S!mtos aponta algu
mas objeções con•tra o pvoj·eto, mencio
nando o Decreto-Lei n.O 986, de 1969, que 
j :i dispõe sobre a matéria. A Comissão 
de Saúde examfn•ou o assunto e decl·all'a: 

"Aquele diploma legal - é texto do 
parecer - deixou (!·e iil!Clulr a dis
criminação dos elementos que en
tram na composição dos aUmentos, 
medida que constitui justamente 
ob}et·o da presente p!l'D!POslção." 

A matéria é compa·exa e é vlsiv>elmente 
contvov.ertlda. Há uma controvérsia en
tre o ·parecer ·oficial, unânime, d·O· órgão 
té·cnl-co da Casa e a !nformaçãJo funda
mentada e respeitável, que, neste mo-

menta, nos é trazida pela Lid·erança da 
Maioria. 

Pail'ece-nos, Sr. Presidente, seria bem 
de acord·o com a técnica legislativa e a 
seriedade do processo leg!saa:tivo que a 
matéria retomasse à Comissão de Saúde 
para que a!!lora, à vista dos .novos ele
mentos trazidos pela Liderança da Maio
ria, a Comissão possa reexaminar, even
tualmente, o seu :parecer e nos informar 
melhor sobre a del!beração a ser tomada. 

O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com 
pxazer. 

O Sr. Ruy Santos - C.om ligeira restrl
çã;o à expressão "serl·e.dade" que V. Ex.a 
usou, porque o que eu disse aqui foi com 
seriedade, es.tou, Inteiramente, de acordo 
em que V. Ex.a requeira e vo·tarei a favor 
para que o projeto volte à Comissão. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agrade
ço a c•olaboraçã.o de V. Ex.a e qumo to·r
nar dall'o o meu pensamento. Ao me re
f·erlr a serled!lide, referia-me à seriedade 
do pl'oces.so leg!sla:tlvo, o q11e em nada 
c<mtradlzia e, pelo contrário, eu havia 
e~ressamente louvado a dillpla qualida
de da op!nlÍÍio de V. Ex.8 , como lider e 
como médico, mas achava. e acho - e, 
agora, folgo em ver que V. Ex.a concorda 
com o meu ponto de vista - que a ma
téria deve voltail' à Comissão pua U!l11 
reexame, à vista dos subsídios que são 
trazLd•os ao Plenázlo. 

Esta, a solicitação que faço, Sr. Presi
dente. A forma normal seria o retorno do 
pvoje>to à Oomissão de Saúde, para U!llla 
nova apreciação e um parecer que con
s!detarla os subsídios trazidos, neste mo
·mento, pelo nobre Senador Ruy Sruntos. 

O Sr. GHvan R~cha - Pe·rm!te V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com 
muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Gilvan Rocha - Por IP·ert1nente, 
lembro a V. Ex.n que o art. 310, it.ens b 
e c do § 4.0 , asseguram, perf·ei·tament.e, n 
volta à Comissã.o de Saúde em ·casos que 
tals. P.eço a V. Ex.'", então, na forma re~ 
gillne!l'ltal, faça .o pro}ebo voltar à Comis
são de Saúde, para que esse assun·to seja 
esbuda,do ·C•om mais detalhe. 

O SR. FR.'\NCO MONTORO - Agrade
ço a ·colaboração d'e V. Ex.n que é, ao 
mesmo tempo, médica e regimental, no 
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ClliSO, porque cita, Inclusive, Itens do Re
gimento Interno, o que nos ~sslblllta 
esta providência. 

Parece~me que há uma unanimidade 
de pontos de vista a respeito e, neste 
sentido, encerlJo as minhas palavras, 
agra{lecendo a atenção dos Srs. Sena
dores. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
-Peço a v. Ex.", Sena,do·r Fram.co Mon
tara, que envie o requerimento à Mesa 
a fim de que o coloquemos ·em votação. 
(Pausa.) 

O SR. FRANCO MONTORO - Já está 
sendo encaminhado, Sr. Presidente. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Sobre a mesa, requerimento que será 
ll:do pelo Sr. 1.0 -Seeoretário. 

l!J lido e aprovado o seguinte: 

REQUERIMENTO 
N.0 157, de 1975 

No.s termos do art. 310, alínea b, do 
Regimento Interno, requeiro adiamento 
da discussão do Projeto de Lei da Câ
mara n.0 95, de 1975, constante da Ordem 
do Dia, a fim de que seja encaminhado 
ao re·exame da Comissão de Saúde. 

Sala das Sessões, em 15 de a:brll de 
1975. - Franco Mo.ntoro. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A matéria sai d'a O~dem do Dia, ·para 
reexa:me da Com!ssi1o de Saúde. 

Item 5 
Discussi1o, em tuMo único, do Pro

jeto de Reso·lução n.0 5, de 1975 
(apresentado pela COmissi1o de Cons
tituição ·e Justiça como conclusão. de 
seu Parecer n.0 6, de 1975), que sus
pende a execuçi1o de dispositivos de 
Decreto e de Lei do Municip~o de Lu
célia, no Esta:do de SiLo Paulo. 

Em disCJussão o pl'Oj,eto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 

fazer uso da palavra, vou enc·errar a 
discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em. votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram pecrmanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Gomissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 5, de 1975 

Suspende a. execução de dispositi
vos do Decreto e de Lei do município 
de Lucélia, no Estado de São Paulo, 
declarados inconstitucionais pelo Su
premo Tribunal Federal. 

Art. 1.0 - l!: sUS[lensa a execuçã,o do 
art. 1.o, l:nciso· VIII, do Decreto. Municipal 
n.0 1. 204/67, e do Inciso VIII. da. Trubela 
I, da. Lei n.0 840/66, do mun!éíplo de Lu
célio., Eetad·o d·e São Paulo, julgados ln
constitucionais .por decisão definiti'Va do 
Supremo Tribunal Federal. 

Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vi
gor na dwta de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Esgotada a matéria constante da Or
dem do Dia, val-se passar à apreciação 
do requerimento do senador Lulz Viana 
e outros Srs. Senadores, lido no Expe
diente, solicitando a realização, no pró
ximo dia 9 de maio, de uma Sessão Es
pecial do Senado Federal em comemo
ração ao trigésimo aniversário da vitória 
dos Aliados na Segunda Guerra Mun
dial. 

·Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqüência, a Sessão do dia 9 

de maio será destinada a comemorar 
aquela data histórica. 

' 
Há oradores Inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador 

Lázaro Barboza. · 
O SR. LAZARO BARBOZA - Sr. Pre

sidente e Srs. Senadores, sinto sobre os 
ombros o peso da respcnsabll!dade que 
carrego. As dificuldades da hora presen
te e a consciência das minhas limitações 
são tão grandes que não pude .sequer 
entregar-me, em nenhum momento, à 
euforia da vitória eleitoral alcançada, 
em meu Estado, contra adversários tão 
poderosos. 

Hcmem ·simples do povo, aqui chego 
aos 36 anos de Idade, efetlvamente com
pletos, após as eleições de 15 de novem
bro próximo passado, e sem outros tí
tulos a enriquecer o meu curriculo tão 
modesto, a não ser o grande desejo de 
prestar os meus serviços ao povo, a 
Goiás e ao Brasil. Nem sequer trago a 
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experiência de outros mandatos eum
prldos. Nunca fui Vereador, Deputado 
Estadual ou Federal, embora em nível 
partidário tenha iniciado na politica aos 
18 anos de idade. 

E eis que, nesta ·tarde, o fliho de la
vradores multo humildes, do Município 
de Orlzona, em Goiás, por decisão so
berana do povo do seu Estado, ocupa a 
tribuna do Senado da República para 
fazer a sua estréia. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não 
posso deixar de fazer um registro, para 
mim multo honrcso, que faz aumentar 
ainda mais as minhas responsab!l!dades. 
E é com enorme emoção que o faço: a 
cadeira que tenho a honra de ocupar, 
nesta Casa, teve como titulares, no de
correr dos tempos, Ilustres figuras da 
vida pública do meu Estado e do Pais, 
send·o, Inclusive, a mesma cadeira que, 
um dia, num gesto de gratidão, os gola
nos, quase que por unanimidade, entre
garam ao homem que construiu Brasí
lia, o ex-Presidente Juscelino Kubltschek 
de Oliveira. 

Feita a Introdução, que me pareceu 
necessária, iniciarei, Srs. Senadores, pro
priamente o meu discurso despretensioso 
e sem brilho, ainda mais porque será 
também o primeiro discurso da minha 
vida parlamentar. 

Srs. Senadores: 
Entendo que esta Legislatura inaugu

rou-se sob o signo da reunificação da 
família política braslleira. Curiosamente, 
este é um processo em que as manifes
tas intenções do Governo e da Oposição 
não são suficientes para garantir o seu 
curso normal. o próprio debate, aqui ve
rificado, no sentido de definir rumos e 
estratégias mals adequados ao objetivo 
que todos perseguimos, tem que ser con
dicionado a suscetibllldades Jmpalpáveis, 
a forças que fora do Governo e da Opo
sição, mas como aparato de sustenta
ção do regime, decidem o que se pode 
e o que se deve fazer. E tanto para o 
Governo, como para a Oposição, nem 
sempre o que se deve é o que se pode 
fazer. Cuidemos, então, de fazer o que 
se pode. 

O primeiro dever que se impõe a quem 
decide empreender uma caminhada, 
como esta a que nos convoca o próprio 
Presidente da República, é consultar as 
condições do caminho a percorrer. E já 
que se trata, como objetivo nacional, 
prioritário, da restauração, no Pais, do 
Estado de Direito, do regime de respon-

sabll!dade legal de todos os que detêm 
uma parcela de poder, é preciso saber 
por que estamos aqui, e em que condi
ções estamos aqui. 

Nos longos discursos de comemoração 
do undécimo aniversário da Revolução, 
temos ouvido .que o Movimento Político
Militar de Março de 1964 foi um impe
rativo da eonsciênc!a nacional diante do 
quadro deteriorado das instituições p·oli
ticas, económicas e administrativas. O 
!lustre Presidente desta Casa, Senador 
Magalhães Pinto, com a visão e a ex
periência que tem dos problemas bra
sileiros, justificou a Revolução, não como 
falha de alguns homens ou de alguns 
partidos políticos, mas como fruto da 
incapacidade de toda a sociedade para 
promover, no momento oportuno, a cor
reção ou a substituição de suas estru
turas institucionais. No quadro de re
ferências em que agiam as forças poli
ticas afastadas do poder, em 1964, não 
havia mais como sustentar a autoridade, 
nem eomo prom·cver o desenvolvimento 
do Pais. 

Não falo aqui como um órfão político, 
nem como uma viúva da situação de
posta em 1964, pela força. Na verdade, 
pertenci a uma facção política que, em 
Goiás, aqui nesta casa e na Câmara dos 
Deputados, ergueu-se contra os des
mandos que caracterizaram a última 
fase do Governo João Goulart. Não fi
camos sobre o muro, como muitos dos 
que hoje se dizem revolucionários au
têntlccs, quando se deflagrou no País a 
guerra entre salários e preços e se fez 
da inflação um Instrumento de enrique
cimento de poucos e da indigência de 
milhões e milhões de brasllelros. Não 
ficamos sobre o muro quando a auto
•ridade, já desmantelada, prometia ao 
povo o que não lhe podia dar, apenas 
para dele receber, em praça públ!ca, a 
parcela de legitimidade que lhe fugia 
inexoravelmente das mãos. Não ficamos 
em cima do muro, quando se pretendeu 
desmoralizar o Congresso e enxovalhar a 
Constituição. 

Fez-se, então, a. Revolução como res
posta aos anseios de ordem, de respeito 
à lei, de fidelidade ao sistema represen
tativo do qual o congresso e a eleição 
direta dos governantes são a expressão 
mais legitima, de modernização da es
trutura eccnômica e financeira, do ba
nhnento das práticas de corrupção que 
viciavam o organismo administrativo. 
Não fizemos, mas aplaudimos essa Re
volução, encurralados que estãvamos po-
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lltlcamente em Goiás pela demagogia 
desenfreada das esquerdas infiltradas 
em p.ostos-chaves do Governo central. E 
passamos a acompanhar o lento e pe
noso trabalho de saneamento político, 
econômico e administrativo a que se en
tregou o Governo do· Marechal Castello 
Branc·o, num hiato democrático que toda 
a Nação compreendeu necessário para 
corrigir distorções, erros e penalizar 
abusos. 

Logo, entretanto, revelou-se que o 
Movimento Político-Militar de 1964 cria
ra motivações e uma lógica interna que 
o afastavam, cada vez mais, dos obje
tivos que a Nação perseguia. A Revolu
ção começou a devorar seus próprios 
líderes como num movimento de má
consciência que deseja livrar-se da me
mória de seus compromissos iniciais, O 
próprio Ccngresso, de onde ela havia 
haurido as primeiras demonstrações de 
reação aos desmandos administrativos e 
políticos do Governo Goulart, foi cerca
do e invadido, durante o Governo Cas
teno Branco e no·vamente fechado du
rante o Governo Costa e Silva. E depois 
de colocado em recesso, em dezembro de 
1968, só foi admitido em 1969 como uma 
instituição violentada em seus poderes 
constitucionais. Não importa, aqui, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, fazer à 
análise do que sofreram e ainda sofrem 
os inimigos da Revolução. O que eu con
sidero mais importante é analisar o que 
sofreram e em nome do quê sofreram 
os próprios amigos e cs Chefes da Re
volução. 

A cada exame que se procede da His
tória recente do Pais, recolhe-se com 
nitidez insofismável a convicção de que 
homens como os ex-Presidente Castello 
Branc·o e Costa e Silva foram sacrifica
dos no· próprio Comando do Movimento, 
por pretenderem devolver à Revolução 
seus compromissos iniciais com a demo
cracia e a liberdade de pensamento e 
de ação política responsável. E neste 
instante mesmo em que o Presidente 
Geisel anuncia um projeto de distensão 
gradualista do regime não cessam os 
rumores e as ameaças impalpáveis, 
transmitidos por mensageiros sem pro
curação explícita, mas aos qual~ nos de
vemos curvar por uma imposiçao menos 
do bom senso do que da necessidade de 
evitarmos a produção de pretextos para 
os que não querem, nem toleram a de
mocracia. 

A pergunta fundamental que se co
loca, há mais de dez anos, é precisa-

mente esta: por que continuamos num 
regime de exceção, que possibillta o ar
bítrio e a viclência, quando os Governos 
da Revolução querem a democracia e 
seus Chefes até se sacrificam no afã de 
obtê-la? Por que continuamos num re
gime de exceção, que possib!llta o arbí
trio e a violência, quando as nossas For
ças Armadas, por natureza e vocação, 
ccmo ainda há pouco lembrava o emi
nente Senador Jarbas Passarinho, são 
democráticas? Não pretendo ign·orar, Srs. 
Senadores, a extensão do desafio da vio
lência no mundo de hoje. Embora as 
ideologias já não digam tanto, criaram
se pólos de fcrça e de conquista em 
nome dessas ideologias e a guerra revo
lucionária varre o mundo de Norte a 
Sul, de Leste a Oeste e não vai se deter 
agora no Vietnã e no Camboja, assim 
como não se deteve antes na Coréia e 
no Oriente Médio. 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. LAZARO BARBOZA - Ouço o 
aparte de V. Ex.a, nobre Sr. Senador 
Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Nobre Sr. Se
nador Lázaro Barboza, V. Ex.a, ao definir 
seus rumos e fixar seus objetivos, cum
priu paradoxalmente duas coisas: atra
vés de uma curta existência, viveu uma 
longa vida política e, definindo seus ru
mos, anunciou ao Senado e aos seus co
legas de Bancada que não esteve "em 
cima do muro" na hora em que o Brasil 
pediu a cada um de nós a definição do 
seu caráter, d·o seu idealismo e do seu 
patriotismo. V. Ex.a não é filho da de
sordem, V. Ex.a não é filho da anarquia, 
V. Ex.a não se jungiu a este cargo e a 
este posto na maré montante da anar
quia e da corrupção. V. Ex.n foi filho dos 
seus ideais e dos seus compromissos po
líticos com o povo goiano. Conheci V. 
Ex.a na hora também em que lutava na 
primeira fila da Câmara Federal contra 
a anarquia que ameaçava contaminar o 
nosso País. Portanto, nobre Senad·or Lá
zaro Barboza, quero dar o meu testemu
nho, o meu apreço, o meu apoio e a mi
nha solidariedade a esta manifestação 
que é uma afirmação de fé nos destinos 
democráticos de nosso Pais. Quero, tam
bém cumprimentar o povo goiano pelo 
ilustre homem público, pelo valoroso jo
vem, pelo homem de ideal e de compro
misso moral que mandou para o Senado 
da República como seu legítimo repre
sentante, na hora de ansiedade, na hora 
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elo perigo, na hora da dúvida. (Muito 
bem!) 

O SR. LAZARO BARBOZA - Nobre co
lega Senador Dirceu Cardoso, o aparte 
de v. Ex." foi honroso para mim. O tes
temunho que V. Ex." presta ao .. Senado 
f<J! uma contribuição vallosissima e o ln
C<Qrporo ao meu discurso, ficando multo 
grato à sua generosidade, porque V. Ex." 
é também daqueles que, como eu, não se 
c·olocaram, nem se colocam, em hora al
guma, em cima dos muros, e assumem 
um papel definido quando a Pâtria as
sim o exige de cada brasileiro. Multo 
obrigado, nobre Senador. 

O Sr. Gilvan Rocha- Permite V. Ex." 
um aparte? 

O SR. LAZARO BARBOZA - É uma 
ll<Jnra receber o seu aparte, emiente Se
nador Gllvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha - V. Ex." estâ 
sendo muito feliz no seu discurso. Ao 
assinalar o meu aplauso à ponderada 
análise que V. Ex." faz do problema ins
ti tuci<Qnal do Pais, desejo revelar uma 
singular oolncldência que nos une mais 
ainda. Ambos começamos a nossa car
reira aqui onde outros, geralmente, ter
minam; ambos não temos nenhuma ex
periência legislativa; amb<Js somos da 
mesma geração, ambos acompanhamos, 
com simpatia, o Movimento de Março de 
!964. Não é à-toa, entretanto, que estas 
coincidências ocorrem. Representamos 
uma tomada de posição do povo brasilei
ro, que começa a mandar para esta Casa 
a nova geração, igualmente filha do mo
vimento de 1964, mas inconformada com 
os rumos que esse Pais tomou nesses úl
timos 10 anos. 

O SR. LAZARO BARBOZA - O aparte 
de V. Ex.a é tão generoso quanto o do 
Senador Dirceu Cardoso. Eu o incorporo 
ao meu discurso como excelente colabo
ração, nobre colega. Muito obrigado. 

O Sr. Paulo Brossard - Essa circuns
permite, nobre Senador Lâzaro Barboza? 

O SR. LAZARO BARBOZA - É uma 
honra receber o seu aparte, nobre Sena
dor Paulo B!.'ossard. 

O Sr. Paulo Brosard - Essa clrcuns
tâ.ncia dá redobrado valor ao seu pro
nunciamento. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Multo 
<Jbrlgado, nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Itamar Franco - V. Ex." me 
J)ermlte um aparte, Senador Lázaro Bar
boza? 

O SR. LAZARO BARBOZA - Pois não. 
Ouço o aparte do nobre Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Itamar Franco - Queria, tam
bém, apresentar a V. Ex. a nossas congra
tulações. V. Ex." vem, com clareza e co
mo um veterano, analisando o nosso as
pecto institucional. Permitiria, apenas, 
pedir licença a V. Ex." para dizer, mais 
uma vez, à Casa, que nós, da classe p<Jli
tlca, precisamos apresentar, realmente, 
·O noeso projeto politico. Não devemos fi
c:J.r à espera que o Executivo o faça. E 
V. Ex." que, como eu disse, vem anali
sando objetivamente o aspecto institu
cional, há de, por certo, concordar com 
essa nossa assertiva. Meus parabéns a 
V. Ex." 

O SR. LAZARO BARBOZA - Muito 
obrigado, nobre Senador Itamar Franco. 

Realmente, concordamos com a asser
tiva de V. Ex." Entretanto, nós fizemos 
questão de dizer, no início do nosso dis
curso, que nem sempre o que se deve é o 
que se pode fazer. E que cuidemos en
tão de fazer o que se pode. Sendo o Par
lamento uma casa política, o lógloo seria 
partir dela o projeto politico, de forma 
que V. Ex." estâ com a razão, mas infe
lizmente, a realidade é outra e nos resta 
conformar com ela e a ela dar a nossa 
contribuição. 

O Sr. Osires Teixeira - V. Ex." me 
permite, nobre Senador? 

O SR. LAZARO BARBOSA - Ouço 
com prazer o meu nobre conterrâneo, 
Senador Osires Teixeira. 

O Sr. Osires Teixeira - Confesso que 
eu não pretendia, nobre Senador, inter
romper o pronunciamento de V. Ex.a, 
mas o precedente foi aberto pelos seus 
próprios companheiros de Bancada. Dai 
porque eu estar fazendo esta interven
ção. E devo confessar que estou ouvindo 
com a máxima atenção o seu pronuncia
mento. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Multo 
obrigado. 

O Sr. Osires Teixeira - E ouvi, no Iní
cio da sua oração, V. Ex.a afirmar per
tencer, à época em que se deu o Movi
mento de Março de 1964, a um Partido 
político, e que V. Ex.", e tantos outros, 
não ficaram sobre o muro, mas tomaram 
a posição que acharam conveniente. Eu 
g-astaria, se V. Ex." aquiescesse à minha 
sollcltação, que V. Ex." depusesse para 
este Plenário e para a Nação dizendo, a 
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qual Partido pertencia, para, numa ou
tra oportunidade, eu dar o segundo 
aparte ao seu discurso. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Multo 
obrigado. Recebo seu aparte, Senador 
Oslres Teixeira, agradecido por me en
sejar a oportunidade de dizer a esta Ca
sa que pertencia ao ex-Partido Social 
Democrático que, em Goiás, não tinha, 
naquela época, nenhuma vinculação com 
o Governo do Sr. João Goulart. E eu, 
exatamente no dia 15 de março de 1964, 
fui até ameaçado de prisão, porque com
pareci à Rádio Independência, de Goiâ
nla, a um programa intitulado "Tempo 
de Debates", quando, então, verberei 
acirradamente o procedimento do pró
prio Chefe do Governo da época, que 
ameaçava levar o Brasil para rumos des
conhecidos. 

O Sr. Osires Teixeira - v. Ex.a me 
permite, agora, o aparte propriamente 
dito? 

O SR. LAZARO BARBOZA - ouço V. 
Ex. a 

O Sr. Osires Teixeira - E se o faço 
é também porque V. Ex.a trouxe, para 
exemplificar a sua atual posição, a po
sição por V. Ex.a assumida no Estado de 
Goiás. V. Ex.a está, ao fazer este depoi
mento, sereno e tranqüllo, fazendo His
tória. 

O SR. LAZARO BABBOZA - Obriga
do. Não tenho essa pretensão. 

O Sr. Osires Teixeira - E só se faz 
História com a verdade e a verdade, en
tão, precisa ser dita, ainda que em apar
te. Quando V. Ex.a afirma que o Partido 
Social Democrático não tinha vincula
ções com o Governo do Sr. João Gou
lart, no caso especifico de Goiás, essa 
afirmação não retrata a verdade dos fa
tos históricos. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Eu pe
diria, apenas, a V. Ex.a ... 

O Sr. Osires Teixeira - VIvia de bra
ços dados com o então Presidente da Re
pública, o Governador de então, Mauro 
Borges Teixeira, a ponto de causar sur
presa não só a todo o povo golano, co
mo surpresa e estarreclmento a todo o 
Brasil a posição assumida pelo Sr. Go
vernador de então, Cel. Mauro Borges 
Teixeira, que na madrugada, e só na 
madrugada do dia 1.0 , de abril tomara 
uma posição, lendo um manifesto que 
surpreendeu a todos os seus amigos, que 
surpreendeu a todo o seu secretariado, 

que foi, um a um de seus membros, sa
crificado pela Revolução, para que ele 
tentasse salvar-se. Não ficou, sim, sobre 
o muro, mas saltou para o lado tremen
damente errado do muro, deixando os 
seus velhos companheiros do outro lado, 
sofrendo. 

O SR. LAZARO BABBOZA - Nobre 
Senador Oslres Teixeira, se V. Ex.a f·Osse 
um pouco mais cauteloso ao apartear o 
seu conterrâneo de Goiás, V.· Ex. a deve
ria consultar os Anais da Câmara dos 
Deputados e verificar quais as posições 
assumidas por Castro Costa, Benedito 
Vaz e toda a Bancada do ex-Partido So
cial Democrático. V. Ex.a há de me ou
vir, porque eu não posso permitir que 
V. Ex.n se assenhorele do meu discurso. 

O Sr. Osires Teixeira - Mas eu não 
fale! nada ainda, Ex.a 

O SR. LAZARO BARBOZA - Mas não 
é só, mas não é só. 

O Sr. Osires Teixeira- Mas não falei 
nada, Exa., estou só chegando, estou um 
pouco perto, mas ainda não falei nada. 
Estou apenas intervindo. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Mas não 
é só, nobre Colega, eu, ao fazer esta ln
vocação, ao dizer que não estava sobre 
o muro, eu não estava, absolutamente, 
querendo lembrar a v. Ex.a que V. Ex.a 
pertencia. ao ex-Partido Trabalhista 
Brasileiro, mesmo porque, no ex-PTB 
também existiam homens de bem. 

O Sr. Osires Teixeira - Que faziam 
oposiçã,o ao ex-Governador Mauro Bor
ges Teixeira. 

O SR. LAZARO BARBOZA- V. Ex.a 
há de me ouvir, afinal de contas o dis
curso é meu. 

(Cruzam-se apartes. O Sr. Presi
dente faz soar a campainha.) 

O ·SR. LAZARO BARBOZA - Sr. Pre
sidente, por favor, me assegure a pala
vra .. 

O Sr. Osires Teixeira - V. Ex.a não 
tem o direito de, neste Plenário, não 
usar da verdade para tentar encobrir 
uma posição politica legítima. Não acei
to de V. Ex.", e nem de ninguém, Isso, 
mesmo porque ... 

O SR. LAZARO BABBOZA - Sr. Pre
sidente, por favor me assegure a palavra. 

O Sr. Osires Teixeira. - Mesmo por
que, pertencer ao Partido Social Traba
llllsta não era pior, Excelência; não é na-
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da de História, pertenci ao Partido Tra
balhista ... 

O SR. LAZARO BARBOZA - Mas eu 
niUJ disse nada contra V. Ex.a 

V. Ex. o., por favor, ouça-mê· .primeiro. 
Não condeno siglas partidárias, Senador 
Osires Teixeira (Palmas), porque tam
bém no ex-PTB existiam homens de 
bem. Não pense que venho a esta Casa, 
à mais alta tribuna do País, trazer as 
picuinhas de Goiás para o panorama 
nac1onal. Não tenho essa pequenez, Ex· 
celência. Inclusive, peço-lhe a gentileza 
de pegar nas minhas mãos, com o Sena
dor Benedito Ferreira, que Infelizmente 
aqui não está, para projetarmos uma ver· 
dadeira e real Imagem do Estado de 
Goiás, um dos maiores da Federação 
brasileira. Até parece que seus llmites 
não chegam a cruzar o Rio das Antas, 
para cá de Anápol!s; nem parece clr
cular Brasília, porque, infellzmente, os 
homens que têm a obrigação e o dever 
de representá-lo perdem-se em picui
nhas ... 

O Sr. Osires Teixeira- Muito obriga
do a V. Ex.n 

O SR. LAZARO BARBOZA . . . e este 
não é o meu propósito, Excelência. 
V. Ex.a fique tranqüllo, absolutamente 
tranqüllo, pois eu, que fiz campanha 
eleitoral sem jamais aceitar, em qual
quer instante, por mais pressionado que 
fosse, sem jamais aceitar descer a pi
cuinhas ou a retaliações pessoais, não 
viria, hoje, aqui, desonrar ou deslustrar 
o meu Estado e a cadeira que ocupo, 
ocupada anteriormente por tantos bra
sile1ros ilustres. 

Quero prosseguir, Sr. Presidente: 

O Bras!! enfrentou, e nenhum regime 
de força Impedirá que enfrente, a guer
ra revolucionária organizada, a inflltra
ção subversiva, o terrorismo urbano e até 
mesmo a tentativa de organização da 
guerrilha nos campos. E ninguém pode 
negar ao aparelho repressor do estado 
o dire1to e a responsabllldade de comba· 
ter os que, por definição legal, são ini
migos declarados do regime democrático. 
Admitir o con trárlo seria fazer a pro
paganda do suicídio institucional, e não 
temos vocação para mártir, Sr. Presi
dente. 

O que não se compreende é que as 
cons1derações de segurança nacional, 
que devem constituir um pressuposto 
permanente do regime, o seu instrumen-

tal de sobrevivência, se transformam no 
próprio obstáculo à implantação do re
gime de direito ao qual esse instrumen
tal de repressão deve proteger e tornar 
viável. O Presidente Gelsel referiu, em 
um de seus discursos, que o desenvolvi
mento tem precedência sobre a segu
rança e que devemos nos preparar para 
reag'lrmos às agressões antidemocráticas 
como o "minlmo de segurança Indispen
sável". O problema é saber quem decide 
e onde se decide, qual o nível mínimo de 
segurança indispensável. Aqui no Con
gresso sabemos que não é. 

Não pretendo tirar minhas próprias 
conclusões, que são até óbvias, sobre o 
verdadeiro ponto de estrangulamento do 
processo politico que vivemos a partir 
de 1964. Seria fácll identificar nas mi
nhas palavras o partl-pris da Intolerân
cia oposicionista, embora a intolerância 
nunca tenha sido um dos traços de meu 
caráter. Seria fácil também agüir as 
minhas palavras de um interesse parti
dário que se traduz'lria na condenação 
do que existe apenas para granjear sim
patia popular e votos. Quero, assim, e 
para evitar Interpretações facciosas, 
Apoiar-me no testemunho Insuspeito de 
uma cientista social brasileira, e que 
atingiu o seu grau de mestrado no con
junto unlvers'ltárlo Cândido Mendes, 
portanto, em uma !nst.ltuição amplamen
te bafejada pelo convívio dos atuals de
tentores do Poder. Refiro-me à Professo
ra Lúcia Maria Gomes Klein que, em 
1973, elaborou e defendeu, diante de 
examinadores especlallzados, uma bri
lhante te~ sobre "A Nova Ordem Legal e 
a Redefinição das Bases de Legitimida
de" no Bras!!, depois de 1964. 

Segundo esta socióloga, o Brasil vive, 
desde 1964, o drama decorrente de uma 
dupla personalldade. Do ponto de vista 
econômlco e admlnlstratlvo, eleva-se o 
nivel de rac!onalldade e de moderniza
ção. Já do ponto de rtsta político e legal 
lntens!flcam-se os elementos carismá
ticos. Diz-nos a Professora Lúcia Maria 
Gomes Klein, apoiando-se na conceltua
ção de Max Weber: "Em um sistema de 
dominação carismática, a ordem legal 
sofre alterações substanciais .. Seu traço 
marcante é dado pela inexistência de 
normas definidas, generallzáve!s e dota
das de establlldade. Rompe-se o equlli
brlo entre a justiça substantiva e a jus
tiça formal, típico nos sistemas de do
minação legal, cedendo lugar à ênfase 
nos conceitos próprios à justiça subs
tantiva, na medida em que o esfera 
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legal passa a ser orientada para a defi
nição de princípios absolutos e, ao mes
mo tempo, difusos. Gera-se uma situação 
na qual a ordem legal anterior perde 
validade e em que uma nova ética é pro
clamada pelo lider carismático, ao qual 
é confer'lda, além disso, a função de 
árbitro. A solução dada às questões que 
emergem passa a decorrer unicamente 
do julgamento formulado pelo lider e 
cada questão é tratada como um caso 
particular, abstendo-se o lider de qual
quer compromisso no sentido de obser
var as normas e procedimentos que ele 
próprio criou. A justificativa para a 
emergência dessa prática se baseia na 
constatação, pelo Líder, da existência de 
ameaças Internas e externas, de caráter 
permanente. Dessa forma, diz a sociólo
ga, fica excluída a posslbll1dade de es
truturação de um sistema normativo 
claramente explicitado, estável e abran
gente. Apesar disso, e embora possa pa
recer paradoxal, existe uma ordem legal, 
centrada em torno do lider, a quem cabe, 
simultaneamente, definir e, em última 
lnstãn~la, Implementar a lei; por outro 
lado, e o exercício dessas duas funções, 
pelo mesmo individuo ou Instituição, que 
torna dispensável a explicação das nor
mas e o esclarecimento dos critérios uti
lizados na arbitragem das questões". 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Esta é a descrição teórica da situação 

concreta em que nos encontramos. Já 
Imagino alguns Integrantes da ARENA 
pressurosos em sustentar, com Inteira 
razão, que um dos traços dominantes e 
mais caracteristicos do movimento po
lítico-militar de 1964, é justamente o 
rodízio de Generais do poder e a Im
possibilidade, até aqui observada, da 
afirmação de uma liderança pessoal ca
rismática. Concordo lnte1ramente. O que 
ocorre, entretanto, no Brasil pós-60, se
gundo a Professora Lúcia Maria Gomes 
Klein, é que a dominação carismática 
não se faz por pessoas, mas pela corpo
ração militar. O papel do lider passou a 
ser exercido coletlvamente, corporativa
mente, como uma Intervenção de cará
ter permanente, tanto na ordem politica 
como na ordem legal. Dai ser possível 
conciliar o testemunho do nobre V'ice
Líder da Maioria, Senador Jarbas Pas
sarinho, segundo o qual a vocação do 
Exército é democrática e a sua Intenção, 
a mais justa possível, com a evidência 
de que as Forças Armadas, tomadas co
letlvamente, se atribuíram o papel de 
ualvar o Brasil da corrupção e da sub-

versão e, para tanto, precisam tutelar as 
instituições politicas. li: justamente a 
ex1blção de perigos superiores às nossas 
forças e de atributos que falecem a um 
regime legalmente estruturado que cons
tituem, hoje, o fundamento do carisma 
incorporado às nossas Forças Armadas. 
Não nego a nobreza e elevação de seu 
projeto. o que nego é a posslb111dade de 
chegarmos a um ponto razoável de com
promisso entre a ordem e a liberdade 
enquanto a salvação do regime ficar de
ferida a uma pequena parcela da cole
tlvldade embora .altamente qualificada e 
não à coletlvldade inteira. 

O Sr. Paulo Brossard- Multo bem! 
O SR. LAZARO BARBOZA - Na ver

dade, e ainda segundo a tese em que me 
a.pólo, fez-se tábula rasa doa valores que 
tradicionalmente informaram e condi
clonaram a nossa estrutura politica e, em 
seu lugar, erigiu-se, como supremos ob
jetivos a alcançar, a segurança e o de
senvolvimento econômlco. Promovem-se 
a unidade e a coesão no melo militar pa
ra essa tarefa salvadora, mediante a exi
bição permanente do perigo da subver
são, que é real e não Imaginária, mas que 
deveria ser detida e expurgada com os 
meios legais que todas as nações cultas 
e civilizadas devem possuir. 

O Sr. Paulo Brossard - Multo bem! 
O SR. LAZARO BARBOZA - A preo

cupação com a segurança espraia-se en
tão dos limites do combate à margina
lidade politica para invadir todas as 
esferas do domínio politico e social. 
Pretende-se justificar a censura à Im
prensa e até os discursos de Congres
sistas com a desculpa da Segurança Na
cional. Retira-se do povo o direito de 
escolher dlretamente seus governantes, 
com o argumento da Segurança Nacio
nal. E multo municípios são privados até 
do direito de votar porque, diz-se, são 
"áreas de segurança nacional". Eu en
tendo, ·entretanto, que área de segurança 
nacional é o País todo, é a sociedade por 
Inteiro. E não posso acreditar que o voto 
do povo, a manifestação do povo seja 
uma realidade que confllte com a Idéia 
de segurança. 

O Sr. Paulo Brossard- Multo bem! 
O SR. LAZARO BARBOZA - No meu 

Estado, em Goiás, são muitos os muni
cípios retirados do mapa eleitoral bra
sileiro, o pretexto de segurança nacional 
ou de estância hldro-cllmátlca. 

Conheço as pessoas que moram nesses 
municípios. Eu conheço a gente que tra-
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balha e que sofre nessas comunidades. 
E posso assegurar a V. Ex.as, Srs. Sena
dores, que, por mals que me esforce, não 
consigo compreender como essas pessoas 
atentarão contra a Segurança Nacional 
apenas· com o ato de votar, c<iin, o gesto 
de entrar numa cabina e depositar um 
envelope numa urna. E que dizer das 
chamadas estãnc'ias climáticas e turísti
cas que há pouco me referi? Por acaso 
o ato de votar se transforma no maior 
agente poluidor dos climas dessas estân
cias? Passará pela cabeça de alguém 
cancelar suas férias numa determinada 
localidade em Caldas Novas, em Minas 
Gerais ou no Rio Grande do Sul, apenas 
porque alí os naturais da terra se dão 
ao feio hábito ou ao nefando vicio de 
votar? 

volto a citar a Professora Lúcia Mar1,! 
l..i<l!nt:s !{l~m em sua rese de mestracio. 
Diz ela: 

" ... em um sistema de dominação 
carismático, o exercício do poder é 
legitimado pela demonstração, por 
parte do líder, de qualidades extra
ordinárias, com base nas quais ga
rante tanto a adesão de um séquito 
que funciona como órgão de imple
mentação de suas decisões, quanto à 
aceitação por parte dos dominados. 
No Brasil, o binómio "Segurança Na
cional-Desenvolvimento" vem rece
bendo, sobretudo nos últimos anos, 
uma ênfase crescente como· fonte, 
em última instância, da legitimidade 
do sistema de poder instaurado a 
partir de 1964. Em lugar da crença 
nos dons extraordinários do líder, 
promoveu-se a difusão ·e exaltação 
dessa dupla meta, especificando-se o 
seu caráter complementar e ten
deu-se a ressaltar a adequação das 
Forç~s . Armadas para dirigir a rea
lizaçao conjugada daqueles objeti
vcs." 

No sistema fechado ao debate em que 
vivem-os e que só agora começa timida
mente a se abrir, a própria análise do 
conteúdo das decisões económicas ficou 
vedada à imprensa e os chamamentos 
à razão, feitos por figuras de superior 
honestidade de propósitos, ccmo o Se
nador Franco Montoro, foram ignorados 
como impertinentes e Inoportunos. A 
própria oposição Interna a determinadas 
medidas consideradas atentatórias ao 
interesse nacional foi, mals de uma vez, 
objeto de expurgo administrativo, como 
ocorreu durante o Governo passado com 
as demissões sumárias do Economista 
Jayme Magrassi de Sá, da Presidência 

do BNDE, e do Professor Clrne Lima, do 
Ministério• da Agricultura. Foi preciso, 
que o tempo, vejam os Srs. Senadores, 
foi preciso que o tempo tornasse irreme
diável a correção de algumas distorções 
para se dar razão aos contestadores in
ternos da própria politica do Governo. 
Durante anos seguidos, só o Governo não 
via que os salários estavam sendo repri
midos, em prejuízo dos trabalhadores e, 
ao cabo, do próprio desenvolvimento, 
pois não pode uma economia crescer sem 
a segurança de mercado consumidor. Os 
próprios dados do mGE sobre a Injusta 
distribuição de rendas entre pessoas e 
entre regiões chegaram a ser contesta
dos pelos arautos da politica económica, 
para serem depois admitidos por outro 
Governo da mesma Revolução. 

Vê-se, então, que sem um quadro de 
referências legais onde os assuntes pos
sam ser debatidos e analisados livre
mente. o próprio desenvolvimento eco
nómico pode sofrer percalços e encami
nhar a sociedade para situações difíceis 
que poderiam ser evitadas à luz da par
ticipação de todos na formulação das 
grandP.'l questões nacionais e no enca
minhamento de suas soluções. Quando o 
Pais exibia índices verdadeiramente es
pantosos de crescimento do PNB, esque
ciam-se outros índices, como o da mor
talidade infantil e da distribuição da 
renda nacional e justificava-se tudo, In
clusive a própria limitação do Direito 
cem o argumento de que o desenvolvi
mento resolveria tudo. Não tenho, ulti
mamente, ouvido referências à perfor
mance do Produto Nacional Bruto. Tal
vez o Senador Virgílio Távora disponha 
de elementos que eu ignoro, para acre
ditar que o nosso PNB continuará cres
cendo, como faz supor o II Plano Na
cional de Desenvolvimento, a taxas su
periores a 10%. Como quer que seja, 
fala-se menos em PNB nos arraiais do 
Governo. Talvez o PNB já não seja fon
te de legitimação do sistema do poder, 
como parecia ser, ou acreditavam que 
fosse, quando crescíamos a taxas su
periores a 11%. E confesso que estranhei 
ouvir o Vice-Líder da ARENA empenha
do em mostrar que melhorou "o perfil 
de nossa divida externa" e não fazer ne
nhuma referência à melhoria do PNB. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. LAZARO BARBOZA - Com 
muito prazer. 

O Sr. José Lindoso - Ouço com a 
maior atenção o discurso de V. Ex.o. no 
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desempenho da sua tarefa oposicionista, 
e me detenho nessa. análise, relativa
mente ao comportamento da nossa eco
nomia. V. Ex.e. há de conSiderar, para 
val1dade do exame a que procede, que o 
Brasil não é um Pais Isolado, o sistema 
de Interdependência da sociedade inter
nacional é um fato incontestável. En
tão, se estamos vivendo, segundo pro
clamam os especialistas, a maior crise 
da comunidade Internacional depois da 
Segunda Guerra, com o problema do 
petróleo, com o problema inflação, numa 
média de 13% nas nações de economia 
mais estabilizada, v. Ex.e. há de convir, 
que eles se refletem na nossa economia 
e há de ressaltar-se o desempenho cora
joso do Governo, para enfrentar o fluxo 
da maré da politica internacional sobre 
a nossa economia. Essas anotações V. 
Ex.~. com o equllibrio que procura dar 
ao seu discurso, não deveria deixar de 
consignar, para que a verdade sobrepai
re, na tentativa de anál1se que está fa
zendo. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Na ver
dade, nobre Senador José Lindoso, não 
tenho nenhuma discordância às palavras 
de v. Ex.e. Apenas, quero frisar, mais 
uma vez, que, até há um ano, o PNB era 
a sigla de maior circulação neste Pais. 
Seu crescimento, fruto do esforço de to
dos nós e do Governo - reconhecemos 
- mas, de circunstâncias externas fa
voráveis, era exibido como a maior prova 
de eficiência do regime a operar mila
gres. Bastou, entretanto, que as condi
ções externâs se modificassem, para que 
a economia nacional, como não poderia 
deixar de ser, sofresse seus impactos. 

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.&? 

O SR. LAZARO BARBOZA - Com o 
maior prazer, Excelência. 

O Sr. José IJndoso - V. Ex.e., que está 
fazendo um discurso de análise e de crí
tica à Revolução, depois de se deter no 
problema de natureza política, ago11a, ao 
enfoca:r o problema econômico, deve con
siderar o seguinte: que a economia bra
sileira, de um pais que luta, com o sacri
fício do ,povo e determinação, para rom
per a barreira do subdesenvolvimento, 
plllta se situar como uma poitêncla emer
gente, consciente das suas responsabili
dades (perante a sociedade internacional, 
não poderia ficar imune à onda da crise 
Internacional. E, quando V. Ex.a diz que 
a .slgla que se falava mais neste País era 
o PNB, V. Ex.a há de convir que, em 1974, 
o desempenho foi ex;celente, a.pesar de 

toda a adversidade climática e das di
versidade já atuantes da crise interna
cional. Mas a sigla do PNB não foi ex
celente, por exemplo, para o Japão, que 
é uma economia ·altamente industrlal1-
zada e para muitos outros países. Neste 
ponto, V. Ex. e. haveria de considerar tam
bém o comJl011;amento das o•utras gran
des ·econ•omias nactona.is, como a do Ja
pão, dos Estados Unidos da América e a 
do Mercado Comum Europeu, para fazer 
a comparação, e aJVal1ar que o sacrificlo 
que o Govemo e a Revolução exigiram 
do povo não foi frustrado, no seu objetl
vo de levantar o nível da. riqueza nacio
nal, [para se proceder, não 'lllii. distributi
vismo a "la chUena", mas um distribu
ti\"'smo racional, que possibilite o cres
cimento.orgânl•co, fixo e sadio deste Pais. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Nobre 
Senador José Lindoso, V. Ex.a no seu 
aparte, absolutamente não me contrariou 
em nada. E V. Ex.a há de permitir que 
me explique: quan•do eu me referia ao 
processo de desenvolvimento econômico, 
o fiz apenas para alicerçar o meu discur
so numa tese de mestra;do da professora 
em que me apóio, onde ela afirma que o 
crescimento económico era Invocado para 
justificar o regime de Governo. 

O Sr. José Lindoso - Não desejo real
mente contraditar V. Ex.a 

O SR. LAZARO BARBOZA - V. Ex.a 
não me contraditou em nada, até agora! 

O Sr. José Lindoso - Quero comple
mentar aquilo que, por omissão da análi
se de V. Ex.e., favoreceu um raciocinlo 
que não está ex!llto, e não fosse assim V. 
Ex.e. não teria mencionado. Somente Isso. 
Foi uma colabo·ração que prestamos a 
serviço da verdade e da sua anál1se. 

O SR. LAZARO BARBOZA- V. Ex. a es
tá por demais preocupado com o pro
blema . .-. 

O Sr. José Lindoso - Estamos real
mente! 

O SR. LAZARO BARBOZA - Mas o 
orador na tribuna não está. Invoquei o 
problema ·econômlco apenas para ddsco·r
dar da tese de que o crescimento econó
mico justiftca o regime de exceção. 
Absolutamente! Não quero, não posso e 
não dev·o, a bem da verdade, negar os es
forços do Gov·emo no setor econômico. 
Não aplaudimos, porém, cegamente, o 
Governo em tudo o que ele faz. Reconhe
cemos uma série de erros, também, na 
sua política ·económica. Mas não vou en-
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trar nesse campo, porque não foi nesta 
seara que comece! a trabalhar. Portanto, 
permitam-me V. Ex.8s que continue o 
meu discurso, já na sua fase final. 

O Sr. VirgÍlio T4vora - Eminente Se
nador, ,permita-nos um aparte; "que será 
multo cUJl'to. (Assentimento do orador.) 
Dentro da esportividade que sempre pre
sl!de às discussões no setor econômico-fl
nwncelro, já havl:amcs comunicado ao 
nobre Senador Roberto Saturnlno que, 
possivelmente, no tempo que a Liderança 
nos deu, na quinta-feira, faremos alguns 
repMOs ao discurso de S. Ex.8 , ocasião 
em que abordaremos a questão do modelo 
b11aSiletro de desenvolvimento e das res
trições que S. Ex.8 a ele fez. Estávamos 
fora, até do Congresso e, chegando ao 
nosso gabinete, ouvimos V. Ex.8 referir
se ao nome do seu companheiro que aqui, 
neste momento, fa:la. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Aliás, de 
forma cavalheiresca, como não poderia 
deixar de ser. 

O Sr. Virgillo Távora - Como sempre 
tem .acontecido aqui, nos discursos sobre 
o setor financeiro, e não temos a menor 
dúvida em. desejar que outro tanto acor
ra ·nos demais setores. Quero, apenas, di
zer a V. Ex.8 que, em ouvindo o s-eu dis
curso, não poderia:mos deixar de fazer 
um pequeno reparo. O PND foi votado, 
neste Congresso, e muito antes da crise 
de outubro de 1973, o PND tinha seu 
delineamento ma.rcado. Não se pode fa
zer um plano de ·tal enved"gadura d:a noite 
para o dia: já vinha de longe. V. Ex.a 
verá que teremos a ocasião de dizer, ta
X!IItivamente, que, já no II PND, uma das 
afirmativ·as do Governo era que, justa
mente, d.entro da situação mundial que 
se estava pressagiando, não cabia mais 
se prever futurologicamente que a taxa 
de desenvolvimento do !ProdUto a que V. 
Ex.8 se referiu seria tal ou qual. Dai a 
razão por que uma das partes em que te
remos dividido· a apreciação do desenvol
vimento econômlco e de todos os pro·ble
ma.s que se antepunham a esse desenvol
vimento, no momento, devido à crise, era 
a do endividamento externo: o Governo 
nem poderia tocar na pal'te da melhoria 
do PIB, se o BrasH ti'Vesse um desempe
nho, no exercício de 1975, melhor do qu·e 
no ano anterior em matéria de aumento 
db PIB. Seria um milagre, e de milagre 
o povo já está cheio. Mas, esperamos que 
V. Ex. a tenha paciência até 5.a-feira para 
nãr.l Interromper o seu discurso. que, re
cQrnhecemos, visa justamente colocar M 

suas Idéias, tendo como fulcro, en pas~ 
sant, a declaração de que o desenvolvi
mento não justificava o sistema em que 
vivemos. De acordo? 

O SR. LAZARO BARBOZA - De acor
do, nobre Sena.dor Virgílio Távora. Nós 
só nos referimos, Senador Virgílio Tá\'o
ra, ao PNB -ele entrou, assim, de ras
pã,o - a.penas porque dizia.mos que era 
a sigla de maior circulação no Pais. 

O Sr. Franco Montoil'O - Permtte. V. 
Ex.8 um aparte? 

O SR. LAZARO BARBOZA - Meu no
bre Líder, permita-me responder ao apar
te do eminente Senador Virgílio Távora. 
Diante dos a.parte do nobre Sen11Jdor José 
L!ndoso, então, eu tive que voltar a. ex
plicar que, na realidade, não estávamos 
contestando o esforço do Governo nesse 
sentido, mas o que frisamos é que, em
bora o II PND deixe claro que o Governo 
fez opção do crescimento econômlco a 
altas taxas, a verdade é que teremos mul
ta sorte, se o nosso PND atingir este ano 
à taxa de 6%. O Importante não é o nível 
dessa taxa, mas o fato de que, de repente, 
o Governo e suas lideranças no Congres
so ·como que demitiram o PNB dos exce
lentes serviços que vinha prestmdo à 
propaganda do Governo. v;emos assim 
que é perigoso fazer repousar a legitimi
dade do regime de governo na eficiência 
econômlea, sujeita a flutuações de toda 
sorte, de toda espécie. A legitimidade 
tem de depender de lillstitulções estáveis, 
que busquem no apoio popular, e, so
mente nele, a fo•rça legitimadora que ca
racteriza as democra.clas ... 

O Sr. Roberto Satumino- Multo bem! 

O Sr. Franco Montoro - Permite-me 
V. Ex.a um aparte? 

O SR, LAZARO BARBOZA - Ouço o 
nobre Senador e meu Líder Frmco Moo
toro. 

O Sr. Franco Montoro - Eu desejava, 
nobre Senador Lázaro Barboza, me con
gratular com V. Ex.8 pelo magnífico dis
CU!l'SO que pro.f·eriu nesta taroe. Foi uma 
aJllállse o.bjeti'Va, fundamentada e cora
josa. O discurso de V. Ex.8 homa o seu 
Estado. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Muito 
obrigado. 

O Sr. Franco Montoro - Inclusive no 
ponto em que V. Ex.a foi, não propria
prlrumente contradlta.do, mas comple
mentado, com a intervenção do no·bre 
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Lfder Vlrgillo Tâvora, até neste ponto 
V. Ex.a estâ com Inteira razão. Eu me 
permitiria mencionar o objetlvo funda
mental do I Plano de Desenvolvimento, 
para confirmar· a afirmação de V. Ex. a 
Diz o telctio que o objetlvo fundamental 
do Plano de Desenvolvimento de 1972/74 
é que o Brasil passe da posição de 9. o 
colocado para o 8.0 , na lista de paises 
de maior Produto Interno Bruto. Era, 
realme·nte, o 'grande objetlvo o PIB. V. 
Ex.a fez uma anâllse, do ponto de vista 
politico, social e econômico, .perfeita. E, 
agora, ao terminar o seu discurso, ao fa
zer referência a essa queda de cotação 
do PIB, V. Ex.a adnda aponta um dos 
dados fundamentais oom o qual a Opo
sição contribui com o Governo, mostran
do, nessa critica d.esapalxonada, os as
pectos negativos do nosso desenvol'vl
melllto. Desejo apenas me congratular 
com V. Ex.a e o Congresso. por esta ora
ção que, hoje, todos nós tivemos a feli
cidade de ouvir. 

O SR. LAZARO BARBOZA - Muito 
obrigado, nobre lider Franco Montoro. o 
seu aparte é uma pérola rara que ln
Ol'UStarel lllo meu discurso, para honra 
minha. 

Continuando, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, .processa-se, neste Instante, um 
esforço .por ·parte do Governo do Gene
ral Ernesto Gelsel no sellltldo de devol
v·er ao Pais uma estrutura de poder legal. 
Eu creio que todos temos a obrigação de 
ajudar o Presidente da República neste 
projeto. E essa é a disposição do meu 
Partido. Mas tanto nós, da Oposição, 
como os homens do Governo ainda mes
mo que nos unamos e eliminemos toda 
e qualquer divergência, mesmo que si
lenciemos deflnltlvam~mte, sabem>Os que, 
ainda assim, flcarâ faltando allguma coi
sa paQ:'a o restabelecimento do estado de 
direito. em nosso Pais. 1: que o desenvol.
vlme-nto do projeto politico do honrado 
Presidente Gelsel se processa no mesmo 
quadro de referência à Segurança Nacio
nal que tem impedido, até aqui, como 
bem anotou a Socióloga Lúcia Maria Go
mes K1ein. a estruturação de ·um slste
/ma normá:tivo. clB111amente explicitado, 
estâvel e abrangente. Ninguém no País, 
e os Lideres do Governo são os primeiros 
a fooclonar como gansos de um ca~pltóllo 
terrorista, estâ seguro de que o proprlo 
projeto do Pxes1dente Gelsel, por mais 
graduallsta. e modesto que seja, não ve
nha a ser contestado ·em nome da segu
rança, •como o foram ontem, os projetas 
de Castello Branco e Costa e Silva. 

!!: esta a realidade que nos cumpre 
superar. Por Isso, Srs. Senadores, quero 
findar meu primeiro pronunciamento 
nesta Casa, com um apelo ao desanna
mento de espirltos. Não pode um pais 
construir o seu destlnl em melo a um 
clima de desconfiança. generalizada.. Do 
Governo na Oposição, dos técnicos nos 
politlcos, dos militares nos civis. O MDB 
estâ consciente da delicada missão que 
lhe cabe cumprir neste momento. Se 
proclamamos a nossa confiança no pro
jeto politico do Presidente Geisel, foi 
porque entendemos ter chegado o mo
mento de rompermos o circulo de des
confiança e medo que nos Impede de ca
minharmos uns ao encontro dos outros. 
Sejamos dignos, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores, da grandeza que desejamos e 
haveremos de alcançar para este Pais. 
Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. VmGtLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o nobre Senador Vlr
gillo Tâvora. 

O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, citado nominalmente pelo. ora
dor que ora vem de terminar seu discur
so e de acordo com o art. 16, item I, 
letra a, do Regimento Interno, pedimos 
a V. Ex.a que nos conceda a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a. palavra o nobre Senador Vlr
gíllo Tâvora. 

O SR. VmGtLIO TAVORA (Para ex
plicação pessoal.) - Sr. Presidente, 
serão multo curtas as nossas declara
ções. jâ que a.flnnàmos, em aparte, que 
quinta-feira, tempo nos sendo dado pela 
Liderança de nosso Partido, voltaremos 
a percutir o problema do modelo do de
senvolvimento brasileiro. 

Apena.B para. que registrado fique que 
nosso sllênclo não slgnlflca assentimen
to, lerlamos o que constituem os obje
tlvos nacionais do I PND e do II PND, 
resumidamente, para mostrar a coerên
cia que tem a. Revolução, em seus Go
vernos sucessivos, e a adaptação que 
faz desses objetlvos à conjuntura mun
dial e o reflexo daquela no Pais. 

São objetlvos nacionais do I PND: 
1 - Colocar o Brasil no espaço de 
uma geração na categoria de pais 
desenvolvido. 
2 - Duplicar até 1980 a renda per
capita, em comparação a 1979, de-
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vendo verificar-se para Isso o cres
cimento do Pm equivalente aos úl
timos três anos de forma acelerada. 
3 -Elevar a economia .em 1974 às 
dimensões re8ultantes de ·um cresci
mento anual do Pm, mediante au
mento da taxa de emprego até 3,2%, 
em 1974, com a taxa média de 3,1% 
no período 1970/74. Redução da taxá 
de Inflação até o fim do atual 
Governo, Politica Internacional que 
acelere o desenvolvimento, sem que 
haja um refreio no combate à !n
fla!;ão. 

São objetlvos do li PND: 
1 - O objetivo maior de todo pla
nejamento nacional é o homem bra
sileiro, nas suas dimensões e aspira
ções, segundo o modelo brasileiro de 
sociedade aberta, social, racial e po
liticamente. 

Para tal: 
1) "manter o crescimento acelerado 
dos últimos anos"; - como se vê, 
bem antes de ser aqui percutida a 
questão, já o II PND não falava em 
"taxa. de crescimento anual"; 2) rea
firmar a politica de .contenção gra
dualista da Inflação; 3) manter em 
relativo equllibrlo o balanço de pa
gamentos; 4) realizar politica de me
lhor distribuição de renda; 5) pre
servar a estabilidade social e politica, 
assegurando particularmente a par
ticipação das classes produtoras e 
trabalhadoras; 6) realizar o desen
volvimento, sem deterioração da 
qaalidade de vida. 

Este era, de um lado, o elenco de pro
vidências tomadas pelo I PND e agora, 
lemos o do li PND. 

(Jomo vê, Sr. Presidente, ninguém se 
esqaeceu, da noite para o dia, como aqui 
afirmado, do Produto Interno Bruto, 
·•sua principal vedeta". Nunca o fizemos 
l!O passado, como também não o repu
diamos no presente. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Pre
sldellte. (Muito bem!) 

() Slt. OSIRES TEIXEIRA - Pela or
dem, Sr. Presidente. 

()SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Tem a palavra o nobre Senador Oslres 
'l'eilCelra., pela ordem. 

() Slt. OSIRES TEIXEIRA - Nos ter
mos regimentais, Sr. Presidente, pediria 
a "V. Ex.n o tempo suficiente para falar 
en explicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- De acordo com o Regimento, é con
cedida a. palavra a V. Ex,a 

O SR. OSmES TEIXEIRA - (Em ex
plicação pessoal.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, confesso, e de público, 
que está de parabéns a Bancada da Opo
sição nesta Casa. Realmente, a claque 
organizada em favor do discurso do emi
nente senador Lázaro Barboza foi das 
mais efetlvas que tenho visto nos últi
mos tempos, A uma simples manifesta
çã-o de S. Ex.a de que pertencia eu, à 
época do Movimento de 31 de Março, ao 
Partido Trabalhista Brasileiro, foi o su
f~clente para que os Membros da Oposl
çao rompessem em palmas como se fosse 
o ac·onteclmento mais extraordinário do 
mundo. 

Dou uma Informação a mais à Oposi
ção: eu era Líder do Partido Trabalhista 
Brasileiro na Assembléia Legislativa do 
Estado no dia 31 de março de 1964. 

Acontece, Sr. Presidente e Srs. Sena
dores, que a Revolução, que eu não fiz, 
não encontrou colaboracionistas como 
encontl.'ou o Governador de Goiás. 

A Revelação de Março encontrou-me 
na estacada de pregações doutrinárias, 
de conquistas sociais, que ela vem reaU
zando, uma a uma, ao longo desses 11 
anos de existência: ai estão as conquis
tas do trabalhador; ai está a empregada 
lnserta nos benefícios da Previdência So
cial; ai está a Previdência Social nos 
campos, motivo de doutrina especifica 
do Partido Trabalhista Brasileiro que 
defendi, defendo e defenderei perma
nentemente. 

A Revolução não me encontrou sobre 
o muro, não me encontrou colaboracio
nista. Na verdade, o que houve em Goiás 
foi um fato extremamente singular: me
ses, muitos ·meses antes mesmo de o Go
verno do Sr. João Goulart perder o con
trole da ação governamental, multo an
tes mesmo de haver começado a derro
cada do poderio e da autoridade gover
namental, o PSD, de Goiás - o Partido 
Social Democrático, de Goiás - com ln
tenção exclusiva e com objetivo de sa
crificar um homem que era Diretor da 
Carteira de Crédito Agrícola do Banco 
do Brasil, e pertencente ao PTB, fez um 
acordo de cúpula, dando cobertura, na 
área federal, ao Sr. João Goulart, des
de que a cabeça daquele nosso compa
nheiros rolasse por terra, deixando o 
Banco do Brasil. 
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Isso fez com que a Executiva do Par~ 
tido Trabalhista Brasileiro, multo antes 
da Revolução, rompesse formalmente 
com o Presidente João Goulart e cont1~ 
nuasse na luta que vinha mantendo con
tra o Governador Mauro Borges Teixei
ra, eis que S. Ex.a - Inadvertidamente, 
Ilusoriamente, pensando poder vir a ser 
Vlce~Presldente da República, acenado 
que fora pela habllldade dos homens de 
Esquerda que dominavam grande parte 
deste Pais, estava Imbuído e certo dessa 
pretensão - passou a permitir que Inú
meros e Inúmeros comunistas se apos
sassem do seu Governo, porque, na ver
dade, S. Ex.a nunca professou a Ideologia 
comunista. 

O que aconteceu? Quando Irrompeu o 
processo revolucionário de março, quan
do na madrugada ou na noite do dia 31 
de março foi estabelecida a ordem revo
lucionária, para surpresa de pratica
mente todo Governo de Goiás, todos 
aqueles amigos do Governador de Goiás, 
do Partido Social Democrático, S. Ex.a 
prestou uma declaração, colocando~se ao 
lado da Revolução e deixando na vala 
comum os seus amigos, deixando na va
la comum aqueles que estavam, até no 
dia anterior, fazendo parte do seu Go
verno. 

E mais do que Isso, Sr. Presidente; e 
mais do que Isso, Srs. Senadores: valen
do-se da sua condição de Governador, 
valendo-se do poder que tinha naquele 
instante, ordenou a Membros da Secre
taria de Estado da Segurança Pública -
já que a moda na época era liqüidar com 
os comunistas - arrolacem a todos 
aqueles pertencentes ao Partido Traba
lhista Brasileiro e fabricou, um a um, 
fichas de PC, fichas de comunistas. 

Quem lhes fala neste instante respon
deu a um inquérito policial-mllltar e ne
le está inserta uma ficha de comunista 
fabricada nos corredores escusas da Se
cretaria de Segurança Pública do Estado 
de ()oiás. 

Essa é a verdade dos fatos, e quando 
o eminente Senador Lázaro Barboza vem 
falar das Instituições democráticas, vem 
falar das liberdades públicas, vem falar 
da seriedade da coisa pública, e não 
menciona, especificamente, esses deta
lhes, os fatos que ocorreram no seu Es
tado, era necessário déssemos o aparte, 
para saber a que Partido S. Ex.a perten
cia, porque foi o Partido Social Demo
crático, o partido do Governador de 
Goiás de então, o responsável por todo 

esse processo. Não obstante esa. posição, 
o Governador não conseguiu manter-se 
no poder. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
no discurso, propriamente, S. Ex.a Inicia. 
dizendo que "nem sempre se pode fazer 
o que se deve; resta o dever de fazer o 
que se pode". Não tem sido outra a. tó
nica do Governo nesta casa; não tem 
sido outro o procedimento de tantos e 
tantos oradores da Aliança Renovadora 
Nacional, a qual, através de lideres co
mo Jarbas Passarlnh·o, Petrônio Portel
la, Ruy Santos e tantos outros tem pres
tado depoimentos de ordem histórica da 
mais alta valia; do empenho das Forças 
Armadas em manter o regime de liber
dade, de paz e de tranqü1llda.de. :S: ver
dade que, não se podendo fazer tudo o 
que se devia, ao longo desses onze anos, 
temos a consciência tra.nqülla de que o 
Governo, de que o poder civil, de que os 
militares cumpriram o dever de fazer 
aqullo que se pode fazer. E tanto S. Ex.a 
concorda com a tese, e tanto S. Ex.a de
fende a tese, que outra não é senão a 
tese do Governo, que conclui a sua ora
ção dizendo que é hora de unirmos es
forços, que é hora de somarmos esforços, 
que é hora de o MDB e ARENA se darem 
as mãos, se darem os braços e, um a um, 
como se um só fôssemos, tentar conquis
tar esse regime pleno de democracia, que 
não é, nem deve e jamais poderá ser so
lucionado ao sabor do Interesse ou da 
posição pessoal que assuma o eminente 
Presidente Ernesto Gelsel. Será uma 
conquista que nós conseguiremos com 
desenvolvimento, conseguiremos com 
aquele minimo de liberdade dito e pre
gado por S. Ex.a o Senhor Presidente 
Geisel. Porque, se não quer o Brasil com 
o mínimo de segurança que está tendo 
e com o máximo de desenvolvimento, 
então o que quereria a Bancada do Mo
vimento Democrático Brasileiro? Quere
ria, por certo, aquela liberdade que faz 
praticamente mergulhar no caos a nossa 
vizinha Argentina.. Quereria a liberdade 
que permitisse os atos contínuos e per
manentes de terrorismo que avassalam e 
assusta.m·o mundo contemporâneo e que 
ocorrem permanentemente no Oriente 
Médio? 

Não! Temos certeza de que S. Ex.aa 
estão com o Senador Lázaro Barboza, de 
verdade; unidos, mas unidos em favor de 
uma liberdade com responsabilldade, 
unidos em favor da busca do estado de 
direito, mas com um minimo de segu
rança, unidos, mas com o objetivo de 
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construir uma Pátria grande, de cons
truir uma Pátria maior, de construir 
uma Pátria digna dos nossos filhos, e 
não uma Pátria esfacelada, como tantas 
e tantas espalhadas por todos os cantos 
do globo, em nome de uma falsa liber
dade, em nome de uma falsa posição 
Ideológica, em nome de uma falsa de
mocracia, que não constrói, senão des
trói, o amanhã, destrói o futuro, destrói, 
afinal, a possibilidade de nossos filhos 
crescerem bem, na certeza de que cres
cerão numa Pátria justa. 

Que o MDB dê as moos ao Governo, 
para que possamos, de fato, com segu
rança e liberdade, conquistar o pleno es
tado de direito. 

Não será com meros enunciados de 
conceito de direitos, não será com meros 
enunciados de conceitos de justiça, se
não com a busca e o apontar de soluções 
corretas que conseguiremos conquistar o 
amanhã mas, sobretudo, nós o conquis
taremos fazendo não o depoimento de 
meias-verdades, mas depoimentos In
teiros, de verdades Inteiras, para cons
truir uma Pátria Inteira para os nossos 
filhos. 

Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Concedo a palavra ao nobre Senador 
:Ruy Santos. 

O SR. RUY SANTOS - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, há amizades de que a 
gente se orgulha; há convivências que a 
gente não esquece. Assim os laços de 
amizade que me ligam a Allomar Baleei
ro; e a convivência que contribuiu para 
mais admirá-lo. Amizade e convivia de 
quarenta anos. Isso mesmo ele destacou 
ao me receber na Academia Brasiliense 
de Letras: "Por onde andastes, de cidade 
em cidade, de tarefa em tarefa, de luta 
em luta, de VItória em vitória, ou de 
derrota, por aí também andei, lado a 
lado, Irmanados ambos pelas mesmas 
causas, Identificados pelos mesmo Ideais 
e arrastados pelos mesmo pendores. Fa
dos dum homem comum nas atlvldades 
eletlvas com outro homem comum." 

Nossas vidas têm tido, pois, ao seu cur
so, Sr. Preslden te, Srs. Senadores, várias 
oportunidades de contato. Conheço-o dos 
Idos de 34. Eu chegava do Interior, onde 
Iniciara a clínica - modesto médico da 
~ça e já o encontrava advogado con
ceituado em Salvador. A atlvidade jor
nalística que havíamos tido ao tempo de 
estudantes nos reuniu na redação do 

Estado da Bahia, então órgão das clas
ses conservadoras: ele dlretor e eu 
com a função de repórter politico. E, 
diariamente, durante dois ou três anos, 
a partir das sete da manhã, estávamos 
juntos. Ele, ao chegar, trancava-se no 
gabinete de tabique, e ia escrever o cha
mado artigo de fundo da época, entre, 
como disse, "nuvens de fumaça acre de 
estanho da estereot'lpia e o matraquear 
das llnotlpos". Os nossos partrões chega
vam e se reuniam com ele para discutir 
problemas e traçar a orientação do jor
nal, chamando sua atenção para fatos 
que mereciam comentários; ora era 
Pedro Sá, ora Silva Costa, ora o Agenor 
Gordllho, ora o Raul Costa Llno. E ele 
se divertia depois, em conversa com os 
companheiros, na irreverência que sem
pre foi seu forte, relembrando a discus
são de certos problemas. Eu me sentava 
na minha banca, a trabalhar, de onde 
quase todos os dias ele me arrancava 
para a nota oportuna sobre aconteci
mentos do dla-a-d!a, ou para a referên
cia a nomes que estavam a surgir na 
vida política da terra. E dai começou a 
minha admiração pela sua Inteligência, 
pelo seu doutorado em assuntos gerais, 
até de agricultura e medicina, pela sua 
memória prodig'losa, pela sua redação 
correta e quase sem retoques em tudo 
que escrevia. 

A política o convocou antes que me 
convocasse para o mandato popular, em
bora tenha para mim que ela estivesse 
mais na massa do meu sangue que no 
seu. Foi eleito deputado estadual pelo 
antigo Partido Social Democrático - e 
vai a sigla que já esteve em discussão -
atendendo a apelo de Juracy Magalhães, 
no seu primeiro governo, apelo que se 
estendeu a outras expressões culturais 
da Bahia, com Medeiros Neto, como Cle
mente Mariani, como Marques dos Reis, 
como Prlsco Paraíso, como Homero Pires, 
Edgar Sanches, como Arthur Neiva, co
mo Magalhães Neto, como Alberico Fra
ga, como Alfredo Amorim, como Correia 
de Menezes. E quase todas as tardes 
estávamos juntos na Assembléia Esta
dual, ele como deputado e Vice-Llder do 
governo e eu como repórter. Foi o seu 
noviciado na vida parlamentar, enfren
tando jovens como ele, de valor como 
ele, que militavam na oposição, de que 
destaco a figura j ã brilhante e irrequieta 
de Nestor Duarte. Aí o colheu o golpe de 
37, e mesmo antes de ser dado, ele e eu 
éramos presos, jã agora no noviciado das 
Incompreensões e de violência do poder. 
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Voltei depois ao jornal e ao consultório, 
e ele retornou, a todo vapor, à sua ati
vidade no escritório de advocacia, ao 
lado de Lulz Viana e Alvaro Nascimento. 
Fiel, como eu, à causa da democracia, à 
luta na clandest'lnldade pelo restabelecl
menoo da liberdade. 

Numa tarde, encontramo-nos na. Rua 
Chile, a tradicional e movlmenta.da Rua 
Cl1lle, de Salvador; ele vinha num sen
tido e eu la em outro. Paramos.à porta 
de uma farmácia então existente ali. 
Tomou-me então pelo braço e fomos ao 
fundo da casa comercial. E entre o chei
ro de tinturas, ácidos, pós das receitas 
então manipuladas, abr'iu uma pasta e 
me disse: 

- Tenho um documento para o qual 
peço a sua assinatura. 

Os mineiros haviam lançado o seu 
manifesto e já se sabia, todos nós sabía
mos, da Bahla, da reação de Getúlio, de
mitindo a todos, ou quase todos os sig
natários que acaso exercessem funções 
públicas. Na época, havia subido ao Ml
n~stério da Educação a proposta de meu 
nome para Assistente da. Faculdade de 
Medicina. Allomar Baleeiro não sabia 
disso; e somente após apor a minha as
sinatura, na sexta linha, se não me falha 
a memória lhe disse do manifesto. E con
tinuamos juntos a luta no underground. 
Vez por outra, chegava do R~o um emis
sário que, ora se encontrava comigo, ora 
com ele, ora com companheiros ligados 
pelos mesmos propósitos de restabeleci
mento de democracia. A guerra, a luta 
contra o nazlfasc!smo. px;inclpalllllente 
quando o Brasil nela entrou, abriu-nos 
um pouco a janela da liberdade e a 
Bahia passou a ouvir a nossa voz. 

Em 1945, com a queda de Getúlio e a 
convocação de eleições para a Consti
tuinte, fomos eleitos deputados - como 
está longe o tempo, Sr. Presidente 
pela União Democrática Nacional, sem
pre "lado a lado Irmanados pelos mes
mos Ideais e arrastados pelo mesmos 
pendores", como ele dissera. Os trabalhos 
no Palácio Tlradentes abriram a Alio
mar a posslbllldade de pôr em prova a 
sua capacidade Intelectual e os seus mé
ritos de jurista. Integrando a Grande 
Comissão que elaborou a Carta de 46, 
foi figura de destaque. O Capitulo "Da 
Discriminação de Rendas" é quase todo 
de sua autoria; participou, porém, fa
zendo valer pontos de vista seus em 
outros capitules; o dispositivo, por exem-

plo, do decoro parlamentar é de sua au
toria. E enquanto no Salão Nobre do 
Palácio Tlradentes, onde se reurua a 
Grande Comissão, presidida por Nereu 
Ram-os, ele punha em destaque a sua 
cultura constitucional e politica, cá do 
Plenário; já não tão "lado a lado", eu 
recebia o eco de sua grande atuação. 

Era um parlamentar de ação perma
nente, expondo suas idéias em lingua
gem veemente, franca, nor vezes até 
agressiva. Na sua despedida da Câmara, 
disse Nelson Carneiro, hoje nosso compa
nheiro do Senado, e que era deputado: 
"Cultos, muioos têm passado por esta 
Casa; Inteligentes, muitos; honestos, 
quase todos; mas francos como V. Ex.•, 
acho que raramente se encontrará um 
em cada Legislatura. Esta franqueza -
continuava Nelson Carneiro -é o traço 
que vai ficar, aquela franqueza do ho
mem que . nada tem a esconder e pode 
abrir, todo dia, sua vida ao exame dos 
contemporâneos". Na sua veemência, 
contribuiu A!lomar para que o Senador 
Getúlio Vargas falasse a única vez, cinco 
minutos se tanto, na Constituinte de 
1946. Os comunistas, ainda Integrando o 
Congresso, protestaram contra a ação da 
Policia, que empastelara um seu jornal. 
Ainda me lembro da reunião: era ex
traordinária, e pela manhã. Foi uma 
agitação Impressionante no plenário. 
Allomar, indo à tr'ibuna, fez referência, 
mais com gestos que com palavras, ao 
ex-ditador; o Deputado Souza Costa, em 
questão de ordem, protestou contra a 
Insinuação. Outros deputados protesta
ram; enquanto udenlstas colocavam-se 
ao lado de Aliomar. :S: quando Getúlio 
Vargas, chamado com urgência, e já se
renados um pouco os ânimos, dá entrada 
no plenário e pede a palavra. :S:-lhe dada. 
Diz que não esperava que questões pes
soais fossem ali tratadas; mas la para a 
rua, aguardar quem tivesse contas a 
acertar com ele. E saiu pela porta opos
ta à por onde entrou. O Deputado Eucli
des Figueiredo, aos grito, dizia-se dis
posto a aceitar o desafio e foi uma luta 
para contê-lo. 

A participação de Alloma.r nas Sessões 
Legislativas que se seguiram à Consti
tuinte foi das mais destacadas. Não só 
na comissão de Finanças, onde se sen
tia à vontade como professor da. disci
plina, como no plenár'io. Irreverente por 
vezes, a Irreverência que é um dos seus 
fortes. Lembro-me que certa feita, apar
teado por Fernando Ferrari, o saudoso 
Deputado Fernando Ferrari, que era seu 
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aluno na Escola de Direito, replicou, com 
agrado e risota do Plenário: 

- "Acho que não foi isso o que 
ensinei a v .. Ex:"" (Risos.) 

ll: de memória a evocaçã<i que faço 
destes fatos; não deve haver, entretanto, 
na essência, imprecisão. Mas, na sua Ir~ 
reverência, não respeitava nem o nosso 
Líder nas reuniões da Bancada. Com 
Mangabeira e Kelly não teve propria~ 
mente problemas; mas Afonso Arinos e 
Carlos Lacerda se sentiram atingidos em 
mais de uma oportunidade. Soares Filho 
respeitou-o sempre, porque o sabia mo~ 
vido por um grande espírito público. 
Assim, na vo-tação de um projeto quanto 
a ações de sociedades anônimas, em que 
Aliomar tinha multo empenho e se batia 
fortemente em favor de certo disposlt1~ 
vo, a maioria· da UDN era contra o seu 
ponto de vista. E o Plenário o derrotou, 
com o VC·to da Maioria, constituída prln~ 
clpalmente pelo PSD e pelo PTB. No ou
tro dia, o Llder Soares Filho o convidou 
e a alguns companheiros para almoçar 
na sua residência na Tijuca, a fim de 
apagar a decepção do seu grande lide
rado. Aliomar sentia-se ainda magoado·. 
Deu novas razões em favor de sua tese; 
e ao dá-las com tal veemência - não 
sei se se lembra - quebrou um cálice 
antigo, de estimação, de Soares Filho. 
Foi al que ele perdeu um pouco o en
tusiasmo que usa sempre em favor de 
suas idéias. 

O Sr. Luiz Viana - Permitirá V. Ex.a 
um aparte? 

O SR. RUY SANTOS - Pois não, no-
bre Senado~ . 

O Sr. Luiz Viana - V. Ex.a está pro
ferindo um discurso que eu desejar! a 
fazer, se não fossem as relações frater
nais que - V. Ex.a bem sabe, assim 
como todos os baianos - me unem ao 
Ministro Aliomar Baleeiro há cerca de 
50 anos. Sempre colegas de escritório; 
sempre militando· juntos, sempre traba
lhando ... 

O SR. RUY SANTOS - Compadres 
duas vezes. 

O Sr. Luiz Viana - Compadres, In
clusive. Todas estas condições natural
mente me Inibiram para que eu, neste 
momento em que o Ministro Aliomar 
Baleeiro se aposenta do Supremo Tri
bunal Federal, rendesse a ele, aqui, nesta 
Casa, no Parlamento, a homenagem a 
que esse eminente homem público real-

mente tem direito. A que ele tem direito 
po·r toda a sua vida pública, desde a 
mocidade até o momento em que degpe 
a toga do mais alto Tribunal do Pa!B. 
Em todos os postos que ocupou na vida 
pública - na cátedra, no Parlamento, 
no Supremo Tribunal Federal - Alio
mar Baleeiro sempre se distinguiu pelo 
caráter, pela Inteligência. Diria mesmo 
que ele se distingue mais pelo caráter. 
Realmente, se há um caráter adamanti
no na vida pública brasileira esse é o 
de .1\llomar Baleeiro. Ninguém ma!B do 
que ele terá honrado não apenas o Par
lamento do Brasll, mas também o Su
premo Tribunal Federal. 

O SR. RUY SANTOS - Multo obriga
do a V. Ex.a, principalmente pelo desta
que opc·rtuno quanto ao caráter de Alio
mar Baleeiro, que é o ponto alto da sua 
personalidade. 

Perdoem-me V. Ex.aa, Srs. Senadores, 
estas palavras pronunciadas com certa 
emoção, ao traçar o perfil desse admi
rável homem público brasileiro, a quem 
vivo ligado há tanto tempo. Em 1958, 
porém, Juracy Magalhães, eleito, pela 
segunda vez, para o Governo da Bahla, 
convocou-nos a nós ambos para Secre~ 
tários de Estado: ele como Secretário da 
Fazenda e eu como Secretário do Gover~ 
no. Acompanhei de perto, sempre "lado 
a lado", o seu trabalho, num esforço 
hecúleo para equilibrar o orçamento·, 
com a melhoria de arrecadação: atritan
do-se com companheiros de Partido que 
queriam a máquina fiscal a serviço das 
tricas municipais. E irreverente, como 
sempre. Lembro-me bem que num des~ 
pacho coletlvo, o Economista Rômulo 
Almeida, Secretário do Planejamento, 
apresentou uma série de proj e tos para a 
constituição de empresas de economia 
mista, tendo todas, na sigla, a silaba 
BA, de Bahla, naturalmente. Allomar 
ouvia atento, ciente da impossibilidade 
da organização de algumas, pelo menos, 
ante a falta de recursos do Tesouro. E, 
ao ser-lhe dada a palavra pelo Gover~ 
nadar, apenas d!Bse: 

"Senhor Governador, o Ilustre Se
cretário deveria propor, . também, a 
co·nstltulção da Galtaba ... " (Risos.) 

Rômulo não entendeu, mas os demais 
Secretários não se contiveram ... 

Gaita, dinheiro com que o Estado 
não contava. 

No Governo Castello Branco, porém, 
no admirável Governo de Castello. Bran
co - admirável no fazer reformas e no 
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restabelecer o principio da autoridade na 
administração - Allomar deixou a Câ
mara para Integrar o Supremo Tribunal 
Federal. A outra Casa, quase toda, la
mentou a perda da sua ação, a ausência 
da sua palavra. 

O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.a 
a honra de um aparte? 

O SR. RUY SANTOS - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Heitor Dias - Multo acertado 
andou V. Ex.a em focalizar, nesta Casa, 
a personalidade de Allomar Baleeiro. Ho
m"Jnagem justíssima que o Senado lhe 
está. a tributar. Posso garantir não será 
também a última, porque Allomar Ba
leeiro tem a vocação da vida pública. 
Onde quer que esteja, será sempre um 
homem interessado pelo destino do Bra
sil. Se não estiver no exercício da cáte
dra do jornalismo, da advocacia, da po
litica, da magistratura, ele continuará. 
sendo um homem público interessado -
e a sua vida 'bem o demonstra - em dar 
uma contribuição especial e sincera ao 
aprimoramento dos ncssos costumes e 
ao aperfeiçoamento das nossas Institui
ções. Aliomar Baleeiro é, como bem fri
sou o nobre Senador Lulz Viana Filho, 
um exemplo de caráter, mas também 
um eterno estudioso, permanentemente 
a investigar os prcblemas braslle!ros na 
preocupação de lhes dar a solução ade
quada: !lJ por isso que afirmo: mesmo 
quando lhe falte o escritório, o Parla
mento. o pretório, a cátedra, não lhe 
faltará. o Interesse de bem servir e de 
colaborar em favor das grandes causas 
naclcnais. Quero associar-me às palavras 
de V. Ex.a, que fa.z um relato preciso so
bre essa figura admirável que merece o 
acatamento e o apreço de todos os bra
sileiros. Aliomar Baleeiro, como bem fri
sou V. Ex.a, era um homem Incisivo nos 
seus apartes, um homem que sempre en
frenta com coragem os problemas que 
lhe cabe apreciar. E nessa análise é lm
parcla.l e, se necessário, ferlno. Mas se 
ele estigmatiza o erro, não se preocupa 
com a pessoa. Quer abrir o caminho para 
a verdade e é por Isso que se fez credor, 
até mesmo dos seus adversários de res
peito que é uma forma silenciosa de 
admiração. Co·ngratulo-me plenamente 
com V. Ex.a Allomar Baleeiro merece a 
homenagem que ora se presta, nesta 
Casa, a S. Ex.a Ele, como disse, é uma 
autêntica vocação para a vida pública. 
Como magistrado, não se esqueceu de 
que a boa justiça não está. alheia à po
litica da verdade, da fé, da razão. O 

próprio Ruy, quando do. elogio a José 
Bonifácio, já fa.zla sentir que a politica 
e a magistratura não se contradizem no 
amor ao belo e à verdade. V. Ex.a, com 
a sua lnlclatlva, está homenageando o 
advogado combativo, o jornalista intré
pido·, o professor eminente, o bravo par
lamentar, o amigo dedicado o juiz lnte
merato e o cidadão exemplar. Tem v. 
Ex.a, pois, minha solidariedade Integra.!, 

O SR. RUY SANTOS - Multo obriga
do pelo aparte de V. Ex.a. 

Continuando, Sr. Presidente eu relem
brava a saída de Aliomar Baleeiro da 
Câmara. A outra Casa, quase toda, la
mentou a perda de sua ação, a ausência 
de sua palavra. Ao· final, pronunciou um 
discurso de agradecimento e despedida, 
emocionado, onde pediu desculpas pelos 
possíveis excessos que cometera. E disSe: 

"Quem luta excede; quem luta Ine
vitavelmente fere; quem luta !nes
capavelmente há de ser rude e duro 
e, às vezes, até esquece aquele lado 
cristão, que, até lncon.sclentemente 
conserva no coração quem cristã~ 
mente foi educado. !lJ este o meu 
lado·." 

O Sr. Dirceu Cardoso - V. Ex.a me 
permite um aparte? 

O SR. RUY SANTOS - Pois não, no
bre Senador. 

O Sr. Dirceu Cardoso - Senador Ruy 
Santos, V. Ex. a, ao traçar o perf!l de uma 
das grandes figuras de parlamentar que 
nós conhecemos, à lembrança e à me
mória da Casa V)lltos que a Bahla for
neceu ao jornalismo, à tribuna parla
mentar e aos tribunais, como ecos de 
uma pregação que a Bahla está acostu
mada a ouvir, e o Brasil a escutar, como 
filhos dlletos da pregação Inolvidável de 
Ruy: V. Ex.a presta homenagem a um 
baiano que conheci na Câmara Federal 
e que, acima da sua cultura, acima. da 
sua ativldade parlamentar, ac'lma da sua 
vocação e da sua luta pela liberdade, foi 
genuinamente uma afirmação de cará
ter, como poucas nós temos conhecido. 
Todos os seus votos na Câmara, todas as 
suas páginas no jornalismo, todos os 
seus pronunciamentos no Supremo Tri
bunal Federal foram sempre a afirma
ção do seu caráter, daquele caráter de 
bronze e daquela vontade de ferro. 
V. Ex.a e eu ouvimos, certa vez - e nós 
não podemos rememorar para a Casa, 
dado o lado triste do acontecimento -
o voto que reboa naquela cúpula da Câ-
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mara e reboa na consciência nacional. 
Na eleição do pr'lmelro Presidente da 
Revolução, quando Aliomar Baleeiro, 
contrariando toda a sua Bancada, con
trariando todos os seus companheiros, 
enunciou o voto que sacudiu, galvanizou 
aquela Câmara. AI!, nobre Senador Ruy 
Santos, ele demonstrou, não a sua cul
tura, não a sua vocação, mas, sobretudo, 
o seu caráter, com o seu protesto e a sua 
revolta. Nobre Senador Ruy Santos, as 
suas palavras, que estou acostumado a 
ouvir com emoção, trazem um encanta
mento nesta hora crepuscular do Sena
do. Quero apenas afirmar a V. Ex.8 , em 
nome dos admiradores de Allomar Ba
leeiro, do nosso pequenino Espirita San
to: acima de tudo, ele foi jomal'lsta ln
domável, ele foi um Deputado bravo, ele 
foi um Ministro do Supremo Tribunal 
Federal Irreverente nos seus votos, ele 
foi um grande lutador, cuja figura guar
damos na nossa recordação, foi sobre
tudo um peão da liberdade. 

O SR. RUY SANTOS - Multo obrigado 
a V. Ex. a Apenas, na evocação de V. Ex.8 , 

quero lembrar que o voto foi para Vlce
Pres!dente da República. 

O Sr. Franco Montoro - Permite-me 
V. Ex.8 um aparte? 

O SR. RUY SANTOS - Ouço o nobre 
Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro- Nobre Sena
dor Ruy Santos, desejo, neste momento, 
para caracter'Jzar a grandeza da figura 
de Al!omar Baleeiro, declarar, em nome 
do Movimento Democrático Bras!lelro, 
que V. Ex.8 , ao prestar essa homenagem 
ao grande parlamentar, ao emérito jul
gador e ao bravo jomal!sta Allomar Ba
leeiro está prestando uma homenagem 
em nome de toda a Casa. O MDB se as
socia a essa justa homenagem ao homem 
que foi, como acaba de ser dito, o gran
de campeão da Liberdade. Ele honrou 
esta Casa e merece, como ninguém, a 
homenagem que lhe é prestada neste 
momento. 

O SR. RUY SANTOS - Multo obrigado 
a V. Ex.a, eminente Líder do Movimento 
Democrát1co Bras!le!ro. 

Mas, na sua despedida - já vou con
cluir, Sr. Presidente - mais adiante, dis
se Aliomar Baleeiro: 

"Penetrando amanhã no Supremo 
Tribunal Federal, quero levar para 
Já o espírito de honra, o espirita de 
dignidade, o espírito de nobreza, o 

patriotismo, a grandeza moral desta 
Casa, no presente e no passado. Não 
me orgulho de nada na minha vida 
públ!ca ma1s do que ter pertencido 
ao Parlamento do meu Pais durante 
20 anos. Multas vezes, no Palácio 
Tlradentes, eu olhava os murais de
corados por aqueles artistas do co
meço do Século, e ali, contemplan
do as esfinges daqueles que eu 
poderia chamar os Pais da Pátria, 
tive a oportunidade de comentar que 
todos eles. passaram por esta Câma
ra dos Deputados. De 1823 até hoje, 
as figuras máximas da Nação, aque
las que a construíram; aqueles que 
a receberam da colónia e transfor
maram o estado absoluto num esta
do de direito; aqueles que dilataram 
ainda o Território Nacional até os 
confins do Acre; aqueles que 1m
plantaram e preservaram o espirita 
de liberdade nas nossas instituições; 
aqueles que defenderam a perenida
de da Pátria em todas .as vicissitu
des, todos eles foram dos nossos, 
aqueles que modelaram a tradição 
sob a qual vivemos e que, mercê de 
Deus, a despeito do pessimismo do 
meu velho amigo, nobre Deputado 
Nelson Carneiro, continuará no fu
turo e para sempre." 

E dlzendo-se o juiz que seria: 
"Vivi vinte anos aqui, ouvindo de 
Deputados o porquê das leis do Bra
s!l, os fins, os alvos, os obj etivos a 
que ela visava. Um juiz trairia o 
Direito, trairia sua missão sagrada 
se, em vez de ser juiz segundo a lei, 
qulsesse ser juiz da lei. Não! Juizes 
são juízes, segundo a idéia do Direito 
do seu Pais e do seu tempo e no 
espaço. Neste instante no Bras!l, es
tamos vivendo uma encruzilhada 
histórica." 

Deixaríamos ali de estar lado a lado. 
As notícias que me chegam, entretanto, 
de juriStas, de advogados, é que poucos 
Ministros elevaram tão alto a mais Alta 
corte quanto ele, pela sua competência, 
pela sua capacidade , de trabalho, pela 
sua bravura. 

Nesta fase em que dele me afastei ti
vemos a oportunidade de voltar e viver 
"lado a lado". Eleito para a Academia 
Bras!l!ense de Letras, presidida por Pe
reira Lira, fui por ele recebido e me 
tocaram as palavras de carinho a que 
me acostumei, desde o tempo distante da 
nossa vida, quando freqUentava no Areal 
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de Baixo, na Bah!a, a sua casa então 
dirigida por uma grande figura de mãe 
brasileira, dona Isaura. 

Aliomar Baleeiro deverá deixar, nes
tes dias, o Supremo Tribunal Federal, 
atingido pelo limite de Idade. E, com sua 
aposentador.ta, o Brasil perde a ação de 
um grande Juiz. Estou certo, porém, Sr. 
Presidente Srs. Senadores, que, ainda 
por muitos anos, contará o Brasil com 
a palavra de um esplêndido lutador, pe
las causas do Direito, da liberdade, da 
democracia. A condição de julgador não 
descaracterizou as suas Idéias: a toga 
não lhe serviu jamais de camisa de for
ça. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Desejo, em meu nome pessoal e 
em nome da Mesa, apresentar sol!da
r.tedade às homenagens que estão sendo 
prestadas, hoje, ao llustre jurista, ho
mem público, velho companheiro de lides 
políticas, Ministro .I'Jlomar Baleeiro. Es
tou certo de que, prestando esta home
nagem, o Senado está sendo justo com 
um homem público de grande enverga
dura e que deixa, na vida pública e no 
Supremo Tribunal Federal, um grande 
exemplo. Que ele continue a ajudar o 
Bras!l, pois, força, capacidade, cultura e 
vontade não lhe faltarão, estou certo. 

O SR. OSmES TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Osires Teixeira, pela ordem. 

O SR. OSIRES TEIXEmA - Sr. Pre
sidente, pedi a palavra pela ordem para, 
nos termos regimentais, encaminhar à 
Mesa Projeto de Lei de minha autoria. 
que considera de utilidade pública fe
deral o Grande Oriente do Brasll, os 
Grandes Orientes Estadua1s e as Lojas 
a ele fllladas, existentes ou que vierem 
a ser organizadas no Pais. 

O projeto está devidamente justifica
'do, e o faço através da questão de ordem 
por estar o tempo, praticamente, esgo
tado. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - o projeto que V. Ex." apresenta 
será lido no Expediente da próxima Ses
são Ordinária. 

Tem a palavra o nobre Senador Mauro 
Benevldes. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, deverá em-

passar-se, dentro de alguns Instantes, a 
nova dlretoria do Comitê de Imprensa 
do Senado Federal, eleita em assem
bléia-geral ·realizada a partir das 9 ho
ras de hoje. 

Como se trata, realmente, de um fato 
multo grato e multo auspicioso para o 
Senado, entendi oportuno fazer, agora, 
essa comunicação a v .. Ex." Sr. Presi· 
dente mencionando os nomes dos elei
tos que são: Alfredo Oblizlner, Presi
dente; Rubem de Azevedo Lima, Vlce
Presldente; Célia Maria Ladeira, Secre· 
tárla e Francisco Flnamor, Suplente. 

Cumprimento, pois, os jornalistas do 
Comitê de Imprensa, e creio que posso 
fazê-lo em nome da Casa, formulando 
votos para que os pertodlstas escolhidos 
realizem uma proticua gestão, calcada 
dentro daqueles rigidos principlos éticos 
que devem nortear o trabalho dos ho
mens da valorosa Imprensa braslletra. 

Multo grato, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a palavra o nobre Senador 
J essé Freire. 

O SR. JESS:t FREIRE - Sr. Presiden
te, Srs. Senadores, no momento em que 
a palavra "estatização" vem sendo tão 
repetidamente utilizada em nosso Pais 
com Interpretações e conotações que no 
mais das vezes a distorcem - é grato 
assinalar determinadas realizações de 
grande parte no setor empresarial, que 
assinalam a vital Importância da inicia
tiva privada no desenvolvimento nacio
nal. 

Homem de empresa e homem de cla!'
se, defendemos com profunda conV!cçao 
o primado da livre Iniciativa como unlco 
sistema capaz de assegurar o progresso 
como democracia. Com Isso, entretanto, 
não rejeitamos certo grau de lnterv.en
ção do Estado na economia, em carater 
supletórlo, na defesa do bem público, 
sempre que a empresa privada se mos
tre Insuficiente ou desinteressada no 
exercício de determinadas tarefas. 

Em pais em desenvolvimento como_ o 
Brasil, a convivência, a complementaçao 
e a colaboração entre a ativldade priva
da e a do Estado têm produzido os mais 
satisfatórios resultados. E está sobeja
mente demonstrado que nac:la excede o 
ímpeto criador e a capacidade de reali
zação do homem de empresa quando re
cebe clima de ordem para o trabalho e 
estímulos adequados para sua atlvldade. 
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Tivemos recente comprovação deste 
fato, ao assistir em Natal, no fim da se
mana, à Inauguração do complexo In
dustrial ali Implantado pela União de 
Empresas Brasileiras. 

Esse grupo empresarial, sob a esclare
cida direção de José Luiz Moreira de 
Souza, vem desempenhando na área 
nordestina papel de relevante impor
tância para a economia local, com a 
criação de novas empresas em diversas 
atlvidades. 
~ um esforço admirável, em que se 

conjugam esforços públicos e privados. 
Ern verdadeiro mutirão somam-se a 
SUDENE, o Banco do· Nordeste, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Económi
co, o Banco do Brasil e órgãos dos ao
vemos Estaduais com a capacidade 
criadora do empresário privado. E, o que 
mais deve alegrar o nosso sentimento pa
triótico é a demonstração de fraterni
dade brasileira que alimenta os empre
endimentos, para os quais concorrem os 
capitais e a imaginação dos homens do 
centro e do sul. 

Não desejaria fatigar Vossa Excelên
cia e o Senado, Senhor Presidente, com 
pormenores relativos ao empreendimen
to festivamente inaugurado em Natal, 
com a presença do Ministro Severo Go
mes, representando Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República, e do 
Ministro Rangel Reis e muitas outras 
aut<Jridades federais e estaduais, inclu
sive S. Ex.a o Sr. Governador Tarcíslo 
Maia, acompanhado de seu secretariado; 
e corn a alegria merecida de meus coes
taduanos, ante o que representa de vida 
nova, de empregos, de revitalização eco
nómica. Até porque esta não é a primei
ra empresa ali estabelecida pelo grupo 
UEB, que desde 1973 começou suas atl
vidades no set<lr de embalagens de pa
pel e artes gráficas. 

Mencionaria apenas que o complexo 
têxteis e de confecções levado para Natal 
forma novo centro industrial de 1 mi
lhão e 600 mil metros quadrados, utill-
2a.ndo energia elétrica equivalente a 
quase cem por cent<J do consumo da ca
pital e 36% dos quilowats consumidos 
em todo o Rio Grande do Norte. Isto re
presenta incremento da ordem de 56% 
na capacidade da Indústria de transfor
mação metropolitana, com a criação de 
pert<J de 3 mil empregos, elevando o fa
turamento a 600 milhões de cruzeiros. 

São algarismos que impressionam, que 
entusiasmam, que comovem. 

Eles nos sensibilizam a todos nós, ho
mens de todo o Nordeste, que hã decê
nios lutamos pela conquista do direito 
de trabalhar e de progredir. 

Eles exaltam a capacidade de empre
ender e de criar do empresário brasilei
ro, acima de fronteiras e preocupações 
regionais, implantando c·om tais exem
plos em várias regiões do País o modelo 
do desenvolvimento que pode ser atingi
do pelo trabalho da livre empresa devi
damente estimulada pelos ·poderes pú
blicos. 

Este é o verdadeiro espirita empresa
rial que defendemos, conscientes da fun
ção social do seu capital. Ele dá mais 
uma vez, na Capital do meu Estado, 
exemplo tangível de sua vitalidade e da 
sua capacidade de criar e de renovar. 

É o registro que desejava fazer, Sr. 
Presidente, como homem de empresa e 
homem do Nordeste, rendido ao exem
plo de brasilldade de José Luiis Moreira 
de Souza e de seus companheiros, com os 
empreendimentos que realizam em nos
sa região. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) -Tem a palavra o nobre Senador 
Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, é notório, no 
Brasil, a burocracia que emperra a ad
ministração pública, não obstante envt
de o Executivo Federal esforços tenazes 
para minimizar as conseqüências dano
sas que emanam dos múltiplos proble
mas que se avolumam em todas as áreas 
administrativas. 

Um desses, contudo, se avulta, se agi
ganta pelas suas implicações sócio-eco
nómicas: é o da implantação do Plano 
de Classificação de Cargos, de que trata 
a Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 
197C. 

A dimensão, a magnitude de tal pro
blema pode ser avaliada, prima faeie, 
pelo alto contingente humano que cons
titue o funcionalismo público civil fe
deral. São milhões de pessoas vinculadas 
e dependentes dos cofres públicos, res
ponsáveis pelos trabalhos de atendimen
to dlreto ou lndireto ao povo, às neces
sidades administrativas em todas as 
áreas e repartições dos três Poderes da 
República. 

Sente-se, hoje, que o Brasil, sacudido 
pela Revolução de 1964, livrou-se dos 
tentáculos do subdesenvolvimento, dos 
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abusos libertários, da demagogia, da in
disciplina, das greves libertlcldas, da lr
responsabllldade governamental, mas 
não conseguiu, ainda, lavar-se dos ves
tígios, das Impurezas que prejudicam o 
funcionamento perfeito da máquina ad
ministrativa, dos chamados vicias buro
cráticos. 

Vimos, então, uma lei de 1970, a que 
estabelece diretrizes para a classificação 
de cargos do Serviço Civil da União e das 
autarquias federais, arrastar-se pelo 
tempo e pelo espaço, desacreditada e in
sensível, desrespeitada e desacatada. 

No ano pa.ssado, pelo Decreto-Lei n.o 
1. 341, de 22 de agosto, que dispôs sobre 
a aplicação do Plano de Classificação de 
Cargos simultaneamente a todos os Gru
pos de cargos Efetivos e às respectivas 
Categorias Funcionais, bem assim à to
talidade de órgãos integrantes da Ad
ministração Federal e Autarquias, o Go
verno do Presidente Geisel determinou 
que a aplicação dos valores de vencimen
tos fixados para os níveis da claJJsiflca
ção de cargos efetivos, far-se-ia, em 
primeira escala, a partir de 1.o de no
vembro de 1974, "passando os servidores, 
de três em três meses, de uma para ou
tra faixa gradual de vencimento, dentro 
da classe respectiva". 

Já estamos no segundo trimestre de 
1975 e, apesar das disposições legais, 
apenas 10% de órgãos Públicos implan
taram o Plano de Classificação de Car
g.os, em completo desrespeito às leis e 
absoluto menosprezo à quase totalidade 
do funcionalismo público federal. 

Relegados a um plano secundário, in
justiçados nos seus direitos, os funcio
nários vão se empobrecendo lenta e Ine
xoravelmente, exauridos na sua capaci
dade física, psíquica e intelectual, pois 
sentindo que se vão minguando seus já 
parcos vencimentos, abatem-se pelas 
preocupações e Incertezas. E, paradoxal
mente, o país se desenvolve, cresce eco
nômica, social e financeiramente. 

Centenas, milhares de funcionários, 
batem-nos às portas, quer de nossos ga
binetes, quer de nossas residências ou 
escritôrlos, pedindo, Implorando a nos
sa mediação junto às autoridades gover
namentais, para que se lhes façam jus
tiça, classiftcando-os na forma da lei. 

Sabemos que o maior obstáculo no 
cumprimento da lel são as comissões 
especiais e de alto nível que deveriam 
proceder aos estudos de enquadramento 

de pessoal, mas que se dissociam, se de
sinteressam das suas atribuições, sem o 
minlmo respeito ao sofrimento da classe 
que delas tanto espera. 

Desejamos, então, desta tribuna, que 
os ecos do clamor do funcionalismo pú
blico federal, reboem e cheguem, altis
sonantes, às acústicas palacianas, do 
Executivo e da Justiça, como reivindica
ções justas e inadiáveis. 

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Tem a J)ala~ra o nobre Senador 
ReJ.vid!o Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES - Sr. Presi
dente, srs. Senadores, regressei na ma
nhã do último sábado de Teresina ca
pital do Piauí, para onde havia viájado 
na tarde do dia anterior. 

É que ·tive a honra de, ao la<lo do Se
nador Petrônlo Portella, Presidente Na
cional do m·eu Partido - Aliança Reno
vadora Nacional - acompanhar o Ex
celentíssimo Senhor Ministro Arnaldo 
Prieto na visita que empreendeu àquele 
Estado, a convite do Governado·r Dirceu 
Mendes Arcoverde. 

Depois das naturais solenidades de re
cepção, deslocou-se o Ministro do Traba
lh·o, a;companhado do Dr. João Jesus de 
Salles Pupo, Secretário· de Emprego e Ba
láirlo, do Dr. Luis Augusto Castro de Ma
cedo, Subchefe do Gabinete, e da Dra. 
Isa Mala, Assessora da Secretaria de 
Mão-de-obra, à sede do Governo. 

No Palácio de Karnak, presente o Go
vernador, o Vice-Govern!lido·r Djalma Nu
nes, Secretártos de Estado, Arcebispo de 
T&eslna, Deputados EstacLuais, Desem
barga.dores, o Prefeito de Teresina, Ve
readores, Delegado Regional do Trabalho, 
Presidentes de autarquias e de econo
mias ·miStas, delegações de entid,!lides sin
dicais e grande massa popula.r, o Sr. Mi
nistro Arnaldo Prieto plllrtlcipou, desta
cadamente, -da solenidade de instalação 
da Secretaria do Trabalho e Promoção 
Social do Piauí, ,promovida pelo Prof. 
Dirceu Mendes Arcoverde. 

Aconteceu, em seguida, a assinatura de 
convênios do Mln1stérlo do, 'llrabalho com 
o Governo do Piauí, visando à Implanta
çã-o do Serviço de Colocação de Traba
lha.dores, mediante a inauguração da 1." 
Agência de Empregos vinculada ao Sis
tema Nacional de Empl'ego - SINE, a 
preparação de pessoal pllil'a as áreas 
a:gricola ·e industrial, setor primário e se-
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cundário, no âmb~to do Programa Inten
sivo de Preparação de Mão-de-Obra -
PIPMO (2 convênios), .e a preparação 
de mão-de-obra artes amai.· ... 

Na opor.tunidade discursaram o Gover
nador Dirceu Mendes Arcoverde, o prof. 
José Luis Castro Aguiar, Secretário· do 
Trabalho e Promoção SOCial do Estado 
do Piauí ·e o Ministro Arnaldo Prieto, o 
qual, em inspirado improviso, disse da 
impOtt'tância dos motivos que o conduzi
ram a fazer aquela visita à capital piaui
ense. 

Comenta.ndo o evento, o Diário de Bra
sília, ediçlLo de 12 do corrente, informou 
que o Minlstro do Trabalho fi·rmou em 
Teresina, "ontem à noite, três convênios 
com o Governo do Piauí, no valor de 
Cr$ 2 milliões e 280 mil, para. instalação 
da prime~ra agência de empregos no 
País, treinamento de mão-de-obra de 4 
mil pessoas e formação de 500 novos ar
tesões, dentro do Programa Nacional de 
Apolo ao Artesanato". 

De sua parte, o Jornal de Brasília, tam-
bém de 12 do fluente mês, informou: 

"Um convênio com objetivo princi
pal de ilillPiantar, em todo território 
nacional, uma sede de Agência ele 
Colocação de Trabalhadores, ca.pa.
cl.tada a organizar adequadamente o 
mercado de trabalho pelo permanen
te ajuste entre a procllil'a e a oferta 
de emprego foi assinado ontem pelo 
Ministro do Trabalho Arnaldo Prleto 
e o Governador do Piauí, DiJ.'ICeu Ar
covel.'de, em Teresl-na. 

Este convênio faz parte do projeto 
SINE - Sistema Nacional de Empre
. go, esclareceu João de sanes Pupo, 
Secretário de Emprego e Salário do 
Ministério do Traballio. 

O convênio tem como objetivo geral 
organizar o me11cado de trabalho no 
Estado, com a orientaçlLo da SES e 
mediante prestaçoo de serviços espe
cíficos a trabalhadores, a empresas 
e ·a governos. Para isto, o convêln.io 
deternlina, entre outros objetivos es
pecíficos, encaminhar trabaJhadores 
a elillPregos; info~rur SO·bre .procura 
e oferta de trabalho; assistir aos 
candidaJtos às elillPresas e a outras 
entidades, no que se refere a proble
mas de empreg·o e salário; e reunir 
informações 11elacionadas com a pro
cura e a oferta de emprego." 

Em Teresina, o M111istro Ail1Ilaldo Prleto 
e seus assessores ainda visitaram a Agên
cia de Empregos da Secretaria do Tra
balho e Promoçoo Social, o centro Social 
do Parque Piaui, a Casa do Artesanato 
do Piaui e a Delegacia Regional do Tra
ballio. 

Proveitosa sob todos os aspectos, não 
resta a menor dúvida, foi a visita do Mi
nistro Arnaldo Prieto ao meu Estado. 

O Gov·emador Dirceu Mendes Arcover
de, na ocasloo .própria, já manifestou de 
público os agradecimentos do Piaui ao 
ilustre t~tular do Ministério do Traballio. 

Cumpria-me também fazê-lo da tribu
na do Senado Federal, em nome da re
presentaçlLo piauiense. E é desse encargo 
que me desincumbo, prazerosamente, na 
tllJ.l'de de hoje. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçal
ves) - Antes de encerrax a SesslLo, esta 
Presidência convoca SesslLo Extraordiná
ria, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissoo de Relações E~teriores sobre 
a Mensagem n.0 60, de 1975 (n.o 65/75, 
na origem, de 19 de março de 1975), peia 
qual o Senhor Pre&dente da República 
submete ao Senado a escolha do D!Jplo
mata Murillo · Gurgel Valente, Embaixa
dor junto ao Reino da Arãbla Saudita, 
para, eumul.a!tiva.mente, ·exeroer a funçlLo 
de Embaixador do Brasil junto aos Emi
rados Arabes U.nidos . 

2 

Discussão, em turno único, do Parecer 
da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n.0 61, de 1975 (n.0 66/75, 
na origem, de 19 de março de 1975), pela 
qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escollia do Diplo
mata Murillo Gurgel Valente, Embaixa
dor junto ao Remo da Arábia Saudita, 
para. cumulativa~mente, ·exercer a funçlLo 
de Embaixador do Brasil junto ao Es
tado de Bahrain. 

Está encerrada a Sessão. 

(Encerra-se a Sessão às 18 horas 
e 30 mtnutos.) 



31.a Sessão da 1.a Sessão Legislativa da s.a. Legislatura, 
em 15 de abril de 1975 

(Extraordinária) 

PRESID.I!:NCIA DO SR. MAGALHAES PINTO 

As 18 hora.s e 35 minutos, acham
se presentes os Srs .. Senadores: 

José Gulomard - Evandro Carrei
ra - José Esteves - José Llndoso -
Cattete Pinheiro - Renato Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque - José Sarney - Fallllto 
Castelo-Branco· - Helvidio Nunes -
Petrônio Portella - Mauro Benevi
des - Virgílio Távora -Wilson Gon
çalves - Agenor Maria - D!narte 
Mariz - Jessé Freire - Ruy Carnei
ro- Marcos Freire- Paulo Guerra 
- Wilson Campos - Arnon de Mello 
- Lulz Cavalcante - Teotônlo Vi-
lela - Gllvan Rocha - Lourival 
Baptista - Heitor Dias - Luiz Via
na - Ruy Santcs - Dirceu Cardoso 
- Eurico Rezende - João Calmon 

· - Amaral Peixoto - Roberto Satur
nino - Vasconcelos Torres - Nelson 
Carneiro - Gustavo Capanenia -
Itamar Franco - Magalhães Pinto 
- Franco Montoro - Orlando· Zan
caner - Lázaro Ba.rboza - Osires 
Teixeira - Italivio Coelho - Men
des Canale - Saldanha Derzl -
Accioly Filho .....:. Leite Chaves -
Mattos Leão - Evelásio Vieira -
Lenoir Vargas - Ota.ir Becker - Da
niel Krieger - Paulo Brossard -
Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- A lista de presença acusa o compa
recimento de 56 Srs. Senadores. Haven
do número regimental, declaro aberta a 
Sessão. 

o Sr. Lo-secretário procederá à leitura 
do Expediente. 

:É lldo o' seguinte 

EXPEDIENTE 
EXPEDmNTE RECEBIDO 

LISTA N.0 4, DE .1975 
EM 16 DE ABRIL DE 1975 

Congl.'atulações à . Mesa do Senado Fe
deral, pGr sua eleição e posse: 

- do Dr. Homero Vieira de Freitas, da 
Câmara Municipal de Uberaba-MG; 

-· do Deputado Ewaldo· Saramago, Pre
sidente da Assembléia Legislativa do 
Estado do. Rio de Janeiro; 

- do Deputado José Raimundo Bona 
Medeiros, Presidente da ·Assembléia 
Legislativa do Estado do Piauí. 

Agra.dooimento: 
- do Dr. José Augllllto Amaral de Sou

za, Vlce-Governador, interino, do 
Estado do Rio Grande do Sul, agra
decendo homenagem prestada pelo 
Senado Federal,· à memória do ex
Senador Professor Armando Câmara. 

Votos de pesar pelo falooimento do ex
Presidente do Congresso NacionaJ, Dr, 
Pedro Aleixo: 

- do Ministro Baptista Ramcs, Presi
dente do Tribunal de Contas da 

·União; · ' 
- do Sr. Eustórglo Lima Cavalcantl, 

Secretário:..Geral .da Secretaria de 
· ·Educação e·. Cultura. do Estado da 

Bahla; 
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- do Professor Orlando Gomes, Dlretor 
da Faculdade de Direito do Estado da 
Bah!a; ·· .. 

- do Deputado· Victor Hilário da Paz, 
Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado do Pará; 

- do Conselheiro Manoel de Figueiredo 
Ferraz, Presidente do Tribunal de 
Conta.s do Munlciplo de São Paulo; 

- do Sr. Miguel Martin!, Presidente da 
Câmara Municipal de Mojl-Guaçu
SP; 

- do Sr. Mário Scholz, Presidente da 
Câmara Municipal de São José dos 
Campos-SP. 

Comunicação de eleição e posse: 
-do Dr. Adauto Bezerra, Governador 

do Estado do Ceará; 
- do Dr. José Dua111be Murad, Gover

nador, interino, do Estado do Mara
nhão·; 

- do Dr. José Garcia Neto, Governador 
do Estado de Mato Grosso; 

- do Dr. Jayme Canet Júnior, Governa
dor do Estado do Paramá; 

- do Dr. Antonio Carlos Konder Reis, 
Governador do Estado de Santa Ca
ta.r!na.; 

- do Dr. Dirceu Mendes Areovm-de, Go
vernador do Estado do Plaui; 

- do Dr. Paulo Egydio Martins, Gover
nador do Estado de São Pa'Ulo; 

- do Dr. Tareislo Mala, Govemador do 
Estado do Rio Grande do Norte; 

- do Sr. José Garméllo da SUva Santos, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Feijó- AC; 

- do Sr. Expedito da Silva Lima, Presi
dente da Câmllll'a Munldpal de Belo 
Monte- AL; 

- do Sr. José Cavalcante Amorim, Pre
sidente da Câmara Municipal de Ca
cimbas- AL; 

- do Sr. José Amablllo de Araujo, Presi
dente da Câmara Municipal de Cam
po Alegre- AL; 

- do Sr. Jesus Rodrigues Coelho, Pre
sidente da Câmara Municipal de Ma
ta.villla - AL; 

- do Sr. Ramiro Ferre~ra de Carvalho, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Soo José da La;ge - AL; 

- do Sr. José Edva:ldo Pereira, Presiden
te da Câmara Municipal de Governa
dor Mangabeira - BA; 

- do Sr. Josemiro Fernand'es de Souza, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ibotlrama - BA; 

- eLo Sr. Antônio Fernando de Souza 
Ramos, Presidente da Câmara Muni
eipal de Irama.la - BA; 

- do Sr. Pedro Oliveira Dórea, Presi
dente da Câmara Municipal de Mas
oote-BA; 

- do Sr. João Batista d'e Oliveira Neto, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ba:m Jesus - ao; 

- do Sr. João de Jesus Antunes, Presi
dente da Câmara Municipal de Urua
çu- GO; 

- do Sr. Ricardo Ferreira Soa:res, Pre
sidente da Câmara Municipal de Bre
jo- MA; 

- do Sr. Plácido Paiva, Presidente da 
Câma;ra Municipal de Cândido Men
des- MA; 

-do Sr. Lulz Montenegro Tavares, Pre
sidente da Câmara Municipal de Co
roatá- MA; 

- do Sr. Enoque José da Silva, Presi
dente da Câmara Municipal de Go
vernador Eugênio Barros - MA; 

- do Sr. Albe11tlno Alves Cavalcante, 
P.residente da Câmara Municipal de 
Graça Aranha.- MA; 

- do Sr. Adail Albuquerque de Souza, 
Bresldente da Câmara Munlclpal de 
Montes A1tos - MA; 

- do Sr. Francisco Gonçalves Rolim, 
Presidente da Câmara. Municlpllll de 
Paulo Ra;mos- MA; 

- do Sr. Llndomar Lucena Lima, Pre
sidente da Câmara Municipal de Pre
sidente Dutra - MA; 

- do Sr. Raimundo Bezerra da Silva, 
Presidente da Câmara Municipal de 
São Mateus do Maranhão- MA; 

- do Sr. Francisco Furtado da Silva, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Timb!ras- MA; 

- do Sr. Nivaldo VIeira da Rocha, Pre
sidente da Câmara Municipal de 
Bandeirante- MT; 

' 

l 
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- do Sr. Mario Duran Leitão, Presidente 
da Câma-ra Municipal de Caarapó -
MT; 

- do Sr. Lulz Monteiro da Sll'Va, Presi
dente da (.'âm!llra Municipal de Co
xim- MT; 

- <lo Sr. Manoel Duarte de Souza, Pre
sidente da Câmara Municipal de Gló
aia de Dourados - MT; 

- do Sr. EUsio Araujo Sampaio, Prefeito 
Municipal de Luciara - MT; 

- do Sr. Jeremias Pereira de Moraes, 
Presidente da Câmara Municipal de 
T·erenos- MT; 

- do Sr. Leónidas Batista Machado, Pre
sidente da Câmara Municipal de Cas
calho Rico- MG; 

- do Sr. Odilon do Amara:! Bhertng, Pre
sidente da Câmara Munic~pal de Con
selhelvo Lafaiete - MG; 

- do Sr. Manoel Benedito Alv·es, Presi
dente da Câmara Municipal de Delfim 
Moreira - MG; 

- do Sr. Euler Tuplná Bastos, Presiden
te da Câmara Municipal de Januáirla 
-MG; 

- do Sr. Olegário Joaquim de Carvalho, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Ladainha - MG; 

- do Sr. FrancLsco Vltor da Silva. Pre
sidente •da Câma.ra Municipal de La
mim- MG; 

- do Sr. Ferdinando Guarlni, Presidente 
da Câmara Municipal de Monte Sião 
-MG; 

- do Sr. José Jairo Nlcholls, Presidente 
da Câmara Municipal de Nova Lima 
-MG; 

- do Sr. João Al'Ves de Quei•roz, Presi-
dente da Câmara Municipal de Pa
ti't)Cínlo - MG; 

- do Sr. Ga:brlel Ferraz Junqueira, Pre
sidente da Câmara Municipal de São 
Louren!?o - MG; 

- do Sr. Vlrmondes da Sl!lva Barra, Pre
sidente da. Câmara Municipal de Va
zante- MG; 

-do Sr. Eduardo Chuqula, Presidente 
da Câmara Municipal de Mara:bá -
PA; 

- do Sr. Paulo Roberto de Souza Matos, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Santarém- PA; 

- do Sr. José Mesquita de Souza Filho, 
Presidente da. Câmara Munieipal de 
São Sebastião da Boa VIsta- PA; 

- do Sr. Manoel Fellpe dos Santos, Pre
sidente da Câma.ra Municipal de Cui
té- PB; 

- do Sr. Lulz José da Silva Presidente 
da Câmara Municipal de' Ampere -
PR; 

- do Sr. João Batista Wanderley, Pre
sidente da Câmara Municipal de Foz 
do Iguaçu - PR; 

- do sr. Alexandre Aracema, Presiden
te da Câmara Municipal de Ponta 
Grossa- PR; 

- do Sr. Pedro Okuyama, Presidente da 
Câmara Municipal de Sertaneja -
PR; 

- do Sr. José Belmiro da Paixão, Pre
sidente da Câmara Municipal de An
gra dos Reis- RJ; 

- do Dr. Patrlo Cesar Vianna Pache de 
Faria, Presidente da Câmara Munici
pal de Cordeiro.- RJ; 

- do Sr. Luis Braz de Luna, Presidente 
da Câmara Municipal de Duque de 
Caxias- RJ; 

- do Sr. Edson Pagllares, Presidente da 
Câmara Municipal de Mendes- RJ; 

- do Sr. Donald Canalha GlÚliUllrã.es, 
Presidente 'da Câmara Municipal de 
Niterói - RJ; 

- do Sr. Anibal da Silva Cardoso, Presi
dente da. Câmara Municipal de Para
oambi- RJ; 

- do Sr. José João da Rocha Barbosa, 
Presidente da Câma.ra Munic~pal de 
Sa.pucaia - RJ; 

- do Sr. Ormmdo Barreto da costa, Pre
sidente da Câmara Municipal de São 
Pedro da Aldeia - RJ; 

- do Sr. Fidells Alves Santiago, Presi
dente da Câmara Municipal de Silva 
Jardim - RJ; 

-do Sr. EgmaT Pecly, Presidente da Câ
mara Munldpal de Trajano de Mo
raes-RJ; 

- do Sr. Joaquim de Aquino Ramos, Pre
sidente da Câmara. Municipal de Vol
ta Redonda - RJ; 
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- do sr. J•osé Matias Neckel, Presidente 
da Câmara Mrunldp!cl de Aurora -
SC; 

- do Sr. Alvora Pisetta, Presidente da 
Câmara Municipal de Rio do Oeste 
-se. 

Manifestação sobre Projeto: 

- da Sr. Valdeci Barros Simões, Presi
dente d'a Câmara Municipal de Ma
caé - RJ, favorável à. aprovação da 
P11o.posta de Emenda à Constituição 
n.0 4/75. 

Diversos: 

:._ do Deputado Brígfdo ·TI:noco, comu
nicand!o a instalação e composição da 

· Comissão de Ciência e Tecnologia, d·a 
Câmara dos Deputados; · 

- do Deputado Eturival Nascimento, co
municancLo composição da ComisSão 
Especial de Desenvolvimento da Re
giãio Centro-Oeste, da Câmara dos 
Deputados; 

- do Deputado Luiz Braz, comunicando 
composição da comissão de Constitui
ção e Justiça, da Câmara dos Depu-
tados. · · · 

O SR. PRESIDENTE (l\lagalhãesPinto) 
- O Expediente lido vai à publicação. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Iteml 

Discussão, em turno único, do Pa
recer da Comissão de Relações Ex
teriores sobre a Mensagem n.o 60, de 
1975 (n.o 65/75, na origem, de 19 de 
março de 1975), pela qual o Senhor 
Presidente da República s.ubmete ao 
Senado a escolha do Diplomata Mu
rlllo Gurgel Valente, Embaixador 
junto ao Reino da Arábia Saudita, 
para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil 
junto aos Emirados Arabes Unidos. 

Item 2 

Discussão, em turno único, do .Pa
recer da Comissão de Relações Ex
teriores sobre a Mensagem n.0 61, 
de 1975 (n.o 66/75, na origem, de 19 
de março de 1975), pela qual o Se
nhor Presidente da República sub
mete ao Senado Federal a escolha 

do Diplomata Murillo Gurgel Va
lente, Embaixador junto ao Reino da 
Arábia Saudita, para, cumulativa
mente, exercer a função de Embai
xador do Brasil junto ao Estado de 
Bahraln. · 

A matéria constante da pauta da Or
dem do Dia da presente Sessão, nos ter
mos da alinea h do art. 402 do Regimento 
Interno, deve ser apreciada em Sessão 
,Secreta. 

Solicito aos Srs~ funcionários as provi
dências necessárias, a fim de que seja 
respeitado o dispositivo regimental. 

r A sessão torna-se Secreta às 18 
horas e 40 minutos e volta a ser pú
blica às 18 horas e 50 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) 
- Lembro aos Srs. Senadores que o Con
gresso Nacional está convocado para uma 
Sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, no 
plenário da Câmara dos Deputados, des
tinada à leitura da Proposta de Emenda 
à Constituição n.o 7, de 1975 .. 

' 
Nada mais havendo que tratar, vou en

cerrar a presente Sessão, designando 
para a Ordinária de. amanhã ·a seguinte 

ORDEM DO DIA. 
1 

Votação, em turno único, do Reqúerl
mento n.0 50, de 1975, . do Senhor Sena
dor Franco Montoro, solicitando o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado 
n.0 62, de 1974, de sua autoria, que asse
gura às missões religiosas o direito de 
continuar prestando assistência às popu
lações Indígenas. 

2 

Votação, em turno único, do Requeri
mento n.0 55, de 1975, do Senhor Senador 
Vasconcelos Torres, solicitando o desar
quivamento do Projeto de Lei do Sena
do n.o 7, de 1973, de sua autoria, que au
toriza o Poder Executivo a conceder 
apoio logístico à expedição brasileira à 
Antártlca, organizada pelo Clube de En
genharia do Rio de Janeiro. 

3 
Votação, em turno único, do Requeri

mento n.0 153, de 1975, do Senhor Sena
dor Franco Montoro, solicitando o desar
quivamento do Projeto de Lei do Senado 
n.0 62, de 1973, de sua autoria, que sub
mete à fiscalização financeira dos Tri-
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bunais de Contas as pessoas juridicas de 
direito privado de que o Poder :Público 
participe como acionlsta exclusivo ou 
majoritário. 

4 

Discussão, em turno suplementar, d·o 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n.0 74, de 1974 (n.0 578-A/72, 
na Casa de origem), que regula o exerci
elo da profissão de :Propagandista e Ven
dedor de Produtos Farmacêuticos e dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n.0 1, de 1975, da Co
missão 

- de Redação, oferecendo a redação 
do vencido. 

5 
Discussão, em turno único, do Proje

to de Lei da Câmara n.0 103, de 1974 
(n.o 1.200-B/73, na Casa de origem), que 
autoriza o Poder Executivo a emitir, 
anualmente, através da Empresa Bras!-

lelra de Correios e Telégrafos (ECT), se
los da tarifa adicional de Cr$ 0,10 (dez 
centavos), em beneficio dos excepcionais, 
durante a "Semana do Excepcional". 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 
15 e 16 de 1975, das Comissões 

- de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas; e 

- de Finanças. 
6 

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Resolução n.o 6, de 1975 (apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, 
como conclusão de seu Parecer n.0 8, de 
1975), que suspende, por Inconstituciona
lidade, a execução do art. 16, Inciso II, 
§ 1.0 , do Decreto-Lei n.0 683, de 3-9-71, 
do Estado de Santa Catarina. 

Está encerrada a Sessão. 
(Encerra-se a Sessão às 18 horas 

e 55 minutos.) 


